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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حجم نقدینگی به مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد

 آالرم پولی
از تابستان 1400

فرص��ت ام��روز: بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال را 3ه��زار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد که از رش��د 3۹.۱ درصدی نس��بت به مردادماه سال گذش��ته حکایت دارد و بیانگر استقراض دولت از 
بانک مرکزی اس��ت. در گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه ۱400 که بانک مرکزی روز گذش��ته منتش��ر 
کرد، حجم نقدینگی یکی از موارد اعالمی اس��ت و آنطور که سیاس��ت گذار پولی گ��زارش داده، میزان نقدینگی 
در مردادماه امس��ال به 3۹۲۱ هزار میلیارد تومان رس��ید که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال گذش��ته رشد...

بررسی مزایا و معایب واردات خودرو

ترازوی واردات خودرو در کدام کفه سنگین تر است؟
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با فروکش کردن پیک پنجم کرونا، شامخ شهریور از مرز 50 واحد گذشت

خروج اقتصاد از کمای کرونا
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازار سـرمایه هفته سوم پاییز را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص های بورس و فرابورس 
هر دو ریزش سـنگینی را تجربه کردند. در جریان معامالت هفدهمین روز مهرماه، شـاخص کل بورس 

بـا کاهش 22 هزار و 280 واحدی )معـادل 1.50 درصد( به رقم یک میلیون و 4۶5 هزار واحد 
رسید و شاخص هم وزن با ۶ هزار و ۷05 واحد کاهش، رقم 420 هزار و 580 واحد را به ثبت...

شاخص بورس تهران بیش از 22 هزار واحد عقب  نشینی کرد

اولین منفی بورس در پاییز

یادداشت
 فرسایش

تجارت قانونی

علیرضا مناقبی
نایب رئیس مجمع واردات

تج��ارت  ک��ه  قرن هاس��ت 
خارجی به جزو الینفک جوامع 
تبدیل  ش��ده و نمی توان نقش و 
اثرگذاری آن را ب��ر رونق تولید 
ملی و ایجاد رف��اه انکار کرد. در 
جهان فرارقابت��ی امروز، تجارت 
خارجی به یک��ی از پدیده های 
سرنوشت س��از ب��رای نظام های 
اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت و 
همه کش��ورها تالش می کنند 
از آن ب��ه  عن��وان ی��ک اب��زار 
تعادل بخشی به بازارهای داخلی 
بهره برداری کنند. در این میان، 
مثبت بودن ت��راز تجاری یعنی 
پیشی گرفتن صادرات بر واردات، 
جزو آرزوهای هر کشوری است، 
چراکه نش��ان دهنده قوام یافتن 
تولید داخ��ل و ارتق��ای کیفی 
محصوالت تولیدی است. ضمن 
پای��داری  به  اینک��ه می توان��د 
بازارهای خارجی نیز منجر شود، 
ام��ا موضوع اساس��ی که ممکن 
اس��ت مورد غفلت ق��رار گیرد، 
این است که این پیشی گرفتن 
باید ناشی از افزایش حجم تولید 
داخلی باش��د، نه اینکه از طریق 
وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها 
در مس��یر واردات قانون��ی ایجاد 

متأسفانه  باش��د.  شده 
3شرایط به گونه ای است...

3 صفر ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱875

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.10 Oct 2021

فرصت امروز: در حالی که وزیر امور خارجه ایران تاکید کرده، 
دولت بایدن برای احیای برجام باید نش��ان دهد با دولت ترامپ 
تفاوت دارد، وزارت خزانه داری آمریکا، گروه صنعتی ماموت را از 
فهرست تحریم های ثانویه این کشور خارج کرد. براساس بیانیه 
به روزرس��انی شده فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، گروه صنعتی ماموت و شرکت 
ماموت دیزل از فهرست تحریم های ثانویه آمریکا به تازگی خارج 
شدند. به این ترتیب، گروه صنعتی ماموت )P.J.S(، گروه صنعتی 
ماموت تهران، صنایع ماموت، گروه صنعتی ماموت، ماموت دیزل 
و ش��رکت ماموت دیزل از فهرست تحریم های )SDN( وزارت 

خزانه داری آمریکا خارج شده اند.
گروه صنعتی ماموت در سپتامبر سال۲0۲0 میالدی همزمان 
ب��ا تالش دول��ت ترامپ ب��رای افزایش فش��ار حداکثری علیه 
ایران، تحریم ش��ده بود. دولت ترامپ مدعی شده بود که گروه 
صنعتی ماموت با همکاری گروه صنعتی شهید همت )از صنایع 
زیرمجموع��ه وزارت دفاع( اقدام ب��ه تولید و تامین تجهیزات با 
کاربرد دوگانه مورد اس��تفاده در  تولیدات موشکی کرده است، 
اما ح��اال دولت بایدن با لغو این تحریم، این ادعا را زیر س��وال 
برده است. عالوه بر این، چند ماه پیش هم دولت بایدن، اسامی 
سه چهره مرتبط با گروه صنعتی ماموت از جمله بهزاد فردوس، 
مانوئل مهرزاد فردوس و محمدرضا دزفولیان را از فهرست افراد 

تحریمی آمریکا خارج کرده بود.
خبرگ��زاری »آسوش��یتدپرس« پی��ش از این گ��زارش داده 
ب��ود که دول��ت جو بایدن در حال بررس��ی لغو بخش عمده ای 
از تحریم های ناس��ازگار با برجام اس��ت که در دوران ریاس��ت 

جمهوری ترامپ علیه ایران اعمال ش��ده اس��ت. با این حال به 
گفته س��خنگوی وزارت خزان��ه داری آمریکا، خ��روج نام گروه 
صنعتی ماموت و ماموت دیزل از فهرست تحریم های این کشور، 
بیانگر تغییر سیاس��ت های تحریمی آمریکا علیه ایران نیست و 
ب��ا تالش های صورت گرفته برای احی��ای برجام هم بی ارتباط 
است. این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا در بیستم 
خردادماه امسال در حالی که سه مقام سابق نفتی و دو شرکت 
دیگر را از فهرس��ت تحریم ها خارج کرد، اسامی هفت شخص، 
چهار ش��رکت و یک کش��تی را به بهانه ارتباط با نیروی قدس 
س��پاه و انصاراهلل یمن، در فهرس��ت جدید تحریم ه��ا قرار داده 
ب��ود. »العربیه« نیز چند روز پیش گ��زارش داد که ند پرایس، 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجش��نبه در کنفرانسی 
خبری درخصوص احیای برجام گفت: »مهم است که طرفین با 
یکدیگر )به پایبندی های هسته ای شان( بازگردند و از همانجا که 
مسائل را رها کرده بودند، آغاز کنند. به باور ما، مسیر دیپلماسی 

همچنان باز است.«
در همین حال، حس��ین امیر عبداللهی��ان، وزیر امور خارجه 
ای��ران اخیرا در گفت وگویی زنده درب��اره مذاکراتش با موضوع 
تحریم های ایران و احیای توافق هسته ای با مقامات خارجی در 
حاشیه نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد: 
»به آنها گفتیم که دولت جدید ایران به هشت سال قبل یا پنج 
س��ال قبل و یا یک  سال و نیم قبل برنمی گردد و ما بر سر میز 
مذاکره نمی آییم که قهوه ای خورده شود و سپس به پایتخت ها 
برگردند و احتماال متنی رد و بدل ش��ود. شما باید نیت و اراده 
واقعی خود را نش��ان دهید. در زمانی ک��ه در نیویورک بودیم، 

آمریکایی ه��ا از کانال های مختلف تالش کردند که تماس هایی 
بگیرند، پیام هایی را منتقل کنند، به یکی از کس��انی که حامل 
پیام آمریکایی ها بود، گفتم که آیا نیت آمریکا واقعی اس��ت که 
او در جواب گفت، فکر می کنم واقعی اس��ت. من نیز گفتم که 
اگر نیتش واقعی است، بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران را 
آزاد کن��د و یک حرکتی بکند تا ما بتوانیم بگوییم جو بایدن با 

ترامپ تفاوت دارد.«
حاال به نظر می رسد دولت بایدن با تصمیم برای خروج برخی 
از اشخاص و شرکت های ایرانی از فهرست تحریم های آمریکا، به 
دنبال اثبات تفاوت خود با دولت ترامپ اس��ت، اما آیا این پالس 
مثب��ت می تواند به آغاز مذاکرات وین و احیای برجام بینجامد؟ 

باید منتظر ماند و دید.
در این میان، به موازات سیگنال های احیای برجام، موقعیت 
منطقه ای و جهانی ایران می طلبد که از فرصت های  استراتژیک 
در تحوالت تجارت منطقه و جهان استفاده نماید. هرچند ایران 
در اقتصاد سیاسی بین الملل، موقعیت دوگانه ای دارد؛ چراکه از 
یک س��و ارتباطات بین المللی آن به کمترین میزان در دهه های 
گذش��ته رس��یده اس��ت و از س��وی دیگر به صورت مضاعف از 
تحوالت در محیط روانی و عملیاتی اقتصاد سیاس��ی بین الملل 
متأثر می ش��ود، اما این موضوع منافی فرصت  استراتژیک ایران 
در تحوالت اخیر تجارت جهانی نیس��ت. در این راس��تا، بازوی 
پژوهش��ی بخش خصوصی در نهمین گزارش »پایش تحوالت 
تجارت جهانی«، فرصت استراتژیک ایران برای جلب مشارکت 
اروپا در توسعه چابهار در سایه رقابت اروپا و چین بر سر ابتکار 
»کمربند و راه« را بررس��ی کرده است. این سلسله گزارش های 

»پای��ش تحوالت تج��ارت جهان��ی« با هدف بررس��ی محیط 
ژئواکونومیک ایران توس��ط مرکز پژوهش ه��ای اتاق بازرگانی 
ایران در دس��تور کار ق��رار گرفته و در این قال��ب، رویدادهای 
کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت 

ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
در گزارش نهم »پایش تحوالت تجارت جهانی«، مجموعه ای 
از تح��والت اخی��ر در دو الی��ه جهان��ی و منطق��ه ای محیط 
ژئواکونومیک ایران بررس��ی شده است و به رخدادهای جهانی 
نظیر باالگرفتن رقاب��ت اروپا و چین در ابتکار »کمربند و راه«، 
پاس��خ منفی آمریکا به بریتانیا در باب پیوستن به موافقت نامه 
تجارت آزاد با این کش��ور، پیگیری مقامات امارات و هند برای 
امضای موافقت نامه جامع مشارکت اقتصادی، تالش روسیه برای 
حرکت در مس��یر انرژی های پاک و همچنین مسائل منطقه ای 
نظیر تمرکز ترکیه بر تبدیل ش��دن به دهمی��ن اقتصاد بزرگ 
جهان و تالش پاکس��تان برای توافق تجارت ترجیحی با برخی 

از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرداخته شده است.
در بخش نخست این گزارش و در ذیل عنوان »پایش تحوالت 
در الی��ه جهانی«، بح��ث باالگرفتن رقابت بی��ن اروپا و چین، 
علی رغم همکاری تجاری باالی دو کشور و مقابله اروپا با پروژه 
ابتکار »کمربند و راه« چین مطرح است که منجر به تالش اروپا 
برای س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها و تبدیل شدن به دروازه 
اتصال کاالها، افراد و خدمات در سراس��ر جهان، در قالب ابتکار 
موس��وم به »دروازه جهانی« شده اس��ت. باز هم در حوزه اروپا، 
پاس��خ منفی آمریکا به بریتانیا در باب پیوستن به موافقت نامه 
تجارت آزاد با این کش��ور که می توانست پوشش مناسبی برای 

هزینه های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد، شکستی سنگین 
را برای طرفداران »برگزیت« رقم زد. پیگیری دولتمردان امارات 
و هند برای امضای یک موافقت نامه جامع مشارکت اقتصادی تا 
پایان س��ال ۲0۲۱ میالدی و تالش روسیه برای آغاز تدریجی 
حرکت در مسیر انرژی های پاک و کاهش وابستگی به صادرات 

نفت و گاز، از دیگر تحوالت جهانی بوده است.
در بخش دوم گزارش و در ذیل عنوان »پایش تحوالت در الیه 
منطقه ای« نیز موضوع ترکیه در صدر اخبار قرار داشته و تمرکز 
این کشور بر تقویت صادرات به کشورهای دوردست و نیز بهبود 
رواب��ط با امارات و اولویت دادن ب��ه افزایش مبادالت تجاری به  
جای مناسبات سیاست خارجی، ازجمله این خبرها بوده است. 
در قالب اس��تراتژی جدید دولت ترکیه، این کشور می کوشد تا 
اس��تانبول را به هاب تجارت جهان��ی تبدیل کند. ترکیه هدف 
بلندپروازانه برای تبدیل شدن به دهمین اقتصاد بزرگ جهان در 
س��ر دارد و افزایش صادرات را به عنوان مهمترین پیشران تلقی 
می کند. در همین راس��تا، صادرات 3 میلیارد دالری ترکیه در 
س��ال ۱۹80 میالدی به ۲۱۱ میلیارد دالر در س��ال منتهی به 
س��پتامبر ۲0۲۱ رسیده اس��ت. امارات نیز در راستای رقابت با 
عربستان سعودی و قطر می کوشد روابط تجاری خود با ترکیه 
را تقویت نماید، اما در مقابل، عربستان با وضع محدودیت های 
جدیدی بر واردات از امارات سبب شده تا حجم صادرات امارات 
به این کش��ور، 33 درصد نسبت به س��ال گذشته کاهش یابد. 
در این میان، پاکس��تان نیز علی رغم عدم اعالم موضع از سوی 
کشورهای عربس��تان، امارات و عمان می کوشد تا مذاکراتی در 

باب توافق های تجارت ترجیحی با این کشورها برگزار نماید.

فرصت امروز: اکثر مطالعات علمی در نزدیک به دو سالی 
که از ش��یوع همه گیری کرونا می گذرد، بر اثر مستقیم این 
بیم��اری در عرصه نیروی کار یعنی مرگ و میر و تعطیلی 
مدارس متمرکز بوده اس��ت. همچنی��ن وضعیت دورکاری 
نیروی کار هم در برخی از مطالعات اقتصادی دیده ش��ده 
اس��ت. برای مثال، یک نظرس��نجی از ش��هروندان چینی 
در ماه های نخس��ت همه گیری کووید-۱۹ نش��ان داد که 
۲7 درص��د از نی��روی کار همچنان به کار خ��ود خارج از 
من��ازل ادامه می دهن��د، 38 درصد در خانه کار می کنند و 
۲5 درصد کار خ��ود را متوقف کرده اند. در مطالعات انجام 
ش��ده از شهروندان آمریکا و انگلیس نیز سهم کارهایی که 
می توان در خانه انجام داد، در بین مشاغل گوناگون بسیار 
متفاوت اس��ت و این تفاوت از یک بازه ۲0 تا 70 درصدی 
تعریف می ش��ود. نتایج این بررسی نشان داد که مشاغل با 

دستمزدهای باالتر بیشتر به کار در خانه تمایل دارند.
همچنین یک مطالعه داخلی درباره ش��وک عرضه ناشی 
از بح��ران کرونا در پیکره اقتصاد ایران نش��ان می دهد که 
بس��یاری از مش��اغل در زمین��ه دورکاری، عملکرد خوبی 
نداش��ته و از زیرس��اخت های الزم برای کنترل از راه دور و 

اداره ام��ور ش��غلی در خانه برخوردار نیس��تند. از این رو با 
اعمال قرنطین��ه و برقراری طرح های��ی مثل فاصله گذاری 
اجتماعی و تعطیلی مش��اغل غیرضروری، طیف وسیعی از 

گروه های شغلی کشور با مشکل مواجه شده اند.
میزان قابلیت دورکاری در ۲0 درصد گروه های ش��غلی 
اصلی مع��ادل صفر و در ۲0 درص��د دیگر نزدیک به صفر 
)کمت��ر از ۱درصد( اس��ت. یافته های پژوهش��گران در این 
مطالعه نش��ان می دهد که عرضه کل اقتص��اد معادل 34 
درصد بوده و به تفکیک گروه های ش��غلی اصلی، بیشترین 
ش��وک عرضه در گروه های ش��غلی»صنعتگران و کارکان 
مش��اغل مربوط« و »کارگران س��اده« ب��ه ترتیب با میزان 
70 درصد و 6۲ درصد بوده اس��ت. نکته مهم اینکه شوک 
عرضه حاصل از مش��اغلی اس��ت که از طری��ق قانونگذار، 
غیرضروری شناسایی ش��ده و از طرفی غیرقابل دورکاری 
هم بوده است. بنابراین هر چقدر مشاغل و فعالیت ها قابلیت 
دورکاری کمتری داشته باشند و از سوی دیگر، هرچه تعداد 
مشاغل غیرضروری که از طریق قانونگذار تعیین می شود، 
بیشتر شود، ش��وک عرضه بزرگتر است. اگر تمام مشاغل 
غیرضروری قابل دورکاری باشد، شوک عرضه معادل صفر و 

اگر همه مشاغل غیرضروری غیرقابل دورکاری باشد، شوک 
عرضه بیش��ترین مق��دار خود را خواهد داش��ت. به همین 
علت، پژوهش��گران توصیه کردند که برای افزایش قابلیت 
دورکاری مشاغل، زیرساخت های الزم ایجاد شود و دولت از 
بخش هایی که با شوک عرضه بیشتری روبه روست، حمایت 
کند و آنها را در اولویت خود قرار دهد. این مطالعه با عنوان 
»اندازه گیری دورکاری و ش��وک عرضه نیروی کار ناشی از 
بحران کرونا در ایران« در نش��ریه »اقتصاد و الگوس��ازی« 

منتشر شده است.
در همین ح��ال، با فروکش کردن موج کرونا در ماه های 
گذش��ته، بس��یاری از ش��رکت ها باور دارند ک��ه دورکاری 
همچنان می تواند به عنوان یک گزینه در مشاغل اجرا شود. 
حامیان دورکاری می گویند که بهره وری در این شیوه تعامل 
با کارکنان بیش��تر است و انعطاف برنامه ها زمینه خالقیت 
بیش��تر را فراه��م می کند، اما این هم��ه واقعیت دورکاری 
نیس��ت. هرچند ایده انجام کارها توسط کسی که نیازی به 
حضور دائمی او در شرکت نیست، رویایی به نظر می رسد، 
اما این امر می تواند بر س��المت دیگ��ر بخش ها اثر بگذارد. 
بنابراین در بازگشت کارکنان شرکت ها به محل کار، مزایایی 

وجود دارد، نه فقط برای شرکت بلکه برای همه.
تخمین ه��ای جهان��ی نش��ان می ده��د از ه��ر چهار 
آمریکای��ی، یک نف��ر تا پایان س��ال ۲0۲۱، دورکار باقی 
می مان��د. به طور کلی، ۲۲ درصد از نیروی کار در آمریکا 
ت��ا پایان س��ال ۲0۲5، دورکار می مانند. از جمله مزایای 
دورکاری می ت��وان به صرفه جوی��ی 40 دقیقه ای در روز 
ب��ه دلیل عدم نیاز به حض��ور در محل کار و صرفه جویی 
500 دالری در م��اه اش��اره ک��رد، اما باوج��ود همه این 
مزایا، باید در این ش��یوه کاری تعادل ایجاد کرد. در این 
زمینه، »جویی هادج«، کارآفرین و نویس��نده در س��ایت 
»کارآفرین« به کارکنان و صاحبان شرکت ها توصیه کرده 
اس��ت که به دالیل��ی به محل کار بازگردن��د، چراکه کار 
کردن در محیط ش��رکت برای آنها، ایمنی بیش��تری به 
هم��راه دارد. این کارآفرین در یادداش��ت خود از کاهش 
س��طح همکاری، کاهش به��ره وری، فق��دان الهام، عدم 
تع��ادل در کار و زندگ��ی، عارض��ه حواس پرتی، کمرنگ 
ش��دن روابط با همکاران و احساس انزوا به عنوان معایب 
و کاس��تی های هفت گانه دورکاری نام می برد و در پایان 
می نویسد: »بازگش��ت نیروها به محل کار برای کارکنان 

و ش��رکت ها مزایای زیادی به همراه دارد و این امر البته 
به معنای انکار مزیت های دورکاری نیست. اما باید بدانید 
ک��ه وجود هر مزیت��ی در دورکاری هم ب��ه معنای انکار 
امتیازهای حضور در محل کار نیست. همین که همکاران 
در ش��رکت فرصت به اشتراک گذاش��تن ایده ها و دانش 
خود با یکدیگر را داشته باشند، یک مزیت بزرگ است که 

برای توسعه مهارت ها و توانایی های آنان ضروری است.
دورکاری همچن��ان می تواند به عن��وان گزینه ای جدی 
برای برخ��ی از ش��اغالن در دوران پس��اکرونا باقی بماند. 
برای کس��انی که ب��ه مراجعه مداوم به پزش��ک نیاز دارند، 
والدینی که می خواهن��د از یک بچه بیمار نگهداری کنند 
و اف��راد در موقعیت های خاص، دورکاری یک گزینه خوب 
و مطلوب اس��ت. نکته مهم این است که شرکت در تعامل 
ب��ا کارکن��ان در این زمینه انعطاف به خ��رج دهد و با قرار 
دادن دورکاری به عنوان یک گزینه در سیاست های کاری 
خود، برای کارکنان حق انتخاب قائل شود. در این شرایط، 
گروه کارکنان، آزادی عمل بیشتری برای برنامه ریزی دارد 
و فرص��ت همکاری، یادگرفتن و تقویت روابط انس��انی در 

شرکت هم از بین نمی رود.«

ایرانیان در دورکاری چندان موفق عمل نکردند
نیمه تاریک و روشن دورکاری

آمریکا تحریم 2 شرکت ایرانی را لغو کرد

سیگنال های احیای برجام؟

چالش دورکاری برای والدین در دوران کرونا
کار کردن از خانه برای بسیاری از افراد مانند رویایی شیرین می ماند. شما به عنوان یک کارمند در فرآیند کار 
از خانه امکان استفاده از مزایای بسیار زیادی را دارید. به عنوان مثال، دیگر الزم نیست صبح ها باعجله از خواب 
بیدار ش��ده و به دنبال حضور در محل کار در کمترین زمان ممکن باش��ید. این امر برای بسیاری از کارآفرینان 
اهمیت بس��یار زیادی دارد درس��ت به همین خاطر دورکاری مانند هدیه ای ارزشمند برای آنها می ماند.  اگرچه 
دورکاری ی��ا کار از خان��ه برای بس��یاری از کارمندان ایده ای جذاب و هیجان انگیز اس��ت، اما در این میان 
کارمندانی که بچه، به ویژه کودکان خردسال، دارند چندان استقبالی از آن نخواهند کرد. این امر برای آنها 
به معنای رویارویی با یک چالش مهم و اساس��ی است. اگر شما توانایی مدیریت فرزندان تان در کنار کار از 
خانه را داشته باشید، مشکلی با این فرآیند نخواهید داشت. با این حال بسیاری از افراد در عمل توانایی...



فرص��ت امروز: آخرین وضعیت ش��اخص مدیران خرید در ش��هریورماه 
امس��ال از فعال ش��دن اغلب کس��ب وکارها پ��س از محدودیت های اخیر 
کرونا در س��ایه مشکالت بزرگ و شرایط نامساعد حکایت دارد. با فروکش 
ک��ردن بحران دو ماهه پیک پنجم کرونا، ش��اخص مدیران خرید اقتصاد 
در ش��هریورماه با جه��ش ۱۹.۲ درصدی به 55.55 واحد رس��یده و همه 
زیرشاخص های آن نیز باالی 50 واحد ثبت شده اند. البته همچنان آمارها 
از تداوم رش��د قیمت خرید مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید و ش��یب تند 
افزای��ش قیمت محصوالت و خدمات حکایت دارد و این مس��ئله می تواند 
چالش های جدیدی به همراه داشته باشد. هرچند روایت مرکز پژوهش های 
اتاق ایران از ش��امخ کل اقتصاد و ش��امخ بخش صنعت در شهریورماه، از 
ش��روع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها پس از دو ماه محدودیت کرونایی 
حکایت دارد، اما هم زمان مس��ائلی نظیر افزایش شدید قیمت مواد اولیه و 
لوازم موردنیاز تولید، نوسانات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه، رشد قیمت کاال و 
خدمات و همچنین کمبود شدید نقدینگی در برخی از بنگاه های اقتصادی 

به عنوان تهدیدهای تولید باقی مانده است.
از بین شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتش��ر می ش��وند، ش��اخص مدیران خرید
Manager’s Index( از جمله مهمترین ش��اخص های اقتصادی است 
که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و 
در ح��ال حاضر برای حدود ۲۹ هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از 40 
کشور دنیا محاسبه می ش��ود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق ایران ماموریت محاسبه و انتشار 

آن را به عهده دارد.
شامخ چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به ۱۲ پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که ۱00 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 

باش��د، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد، نشان می دهد که 
س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل، چنانچه 
عدد محاس��به شده باالی 50 باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان 
می دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از شامخ کل اقتصاد و 
شامخ بخش صنعت در انتهای تابستان گزارش داده است، هر دو شاخص 
در ش��هریورماه از ش��روع مجدد فعالیت اکثر کس��ب وکارها پس از دو ماه 
محدودیت جدی در پیک پنجم کرونا حکایت دارد، اما هم زمان مس��ائلی 
نظیر افزایش شدید قیمت مواد اولیه و لوازم موردنیاز تولید، نوسانات نرخ 
ارز، کمبود مواد اولیه، رشد قیمت کاال و خدمات و همچنین کمبود شدید 
نقدینگ��ی در برخی از بنگاه های اقتص��ادی نیز به عنوان تهدیدهای تولید 

باقی مانده است.
شامخ اقتصاد از مرز 50 واحد عبور کرد

ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در شهریورماه به 55.55 
واحد رسید که نسبت به مردادماه )46.5۹( رشد قابل توجهی داشته و به 
یکی از بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح رسید. البته دلیل عمده 
رشد شاخص و زیرشاخص های آن در شهریورماه شروع مجدد فعالیت اکثر 
کس��ب وکارها بعد از رکود شدید دو ماه اخیر )به دلیل پیک پنجم کرونا( 
بوده اس��ت. در این ماه عدد همه زیرش��اخص های اصل��ی باالی 50 ثبت 
شده اند. همچنین شامخ بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت نسبت به 
ماه قبل بهتر شده و فقط شامخ بخش ساختمان زیر 50 ثبت شده  است.

ش��اخص میزان فعالیت های کسب وکار در ش��هریورماه )57.64( بعد از 
دو م��اه کاهش پیاپی کرونایی به بیش��ترین مقدار خود در چهار ماه اخیر 
رس��ید، هرچن��د که فعالیت ها در بخش س��اختمان با رک��ود همراه بوده 
اس��ت. همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مش��تریان )57.43( در 
ش��هریورماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود از ابتدای شروع طرح 
رسید. افزایش این شاخص هم که در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی 
بوده عمدتا متأثر از ش��رایط بعد از رکود ش��دید دو ماه قبل و کمتر شدن 

تردید در تصمیم گیری مشتریان است.
ش��اخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز با رقم 5۲.65 
واحد در ش��هریورماه افزایش داش��ته و شیب آن اندکی نسبت به ماه قبل 
بیشتر شد. افزایش این شاخص علی رغم کاهش در بخش ساختمان ناشی 
از افزایش اس��تخدام در بخش های خدمات، کش��اورزی و صنعت است. از 
سوی دیگر، ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه )80.۱3( همچنان با شدت 
زیاد در حال افزایش است. شاخص قیمت مصرف کننده در شهریورماه به 
35۱.۱ رسید که نسبت به ماه قبل 3.۹ درصد افزایش نشان می دهد. این 
در حالی است که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه برای خانوارهای 

کشور به رقم 45.8 درصد رسید.
در مجموع براس��اس نظرس��نجی انجام ش��ده از فع��االن اقتصادی در 

ش��هریورماه و همان طور که پیش بینی می ش��د، شاخص مدیران خرید از 
حالت رکود ش��دید دو ماه اخیر خارج شده و اکثر فعالیت های کسب وکار 
پس از تعطیالت ناش��ی از پی��ک پنجم کرونا، فعالیت خ��ود را مجددا از 
سر گرفتند. هرچند فعاالن اقتصادی همچنان با مشکالت زیادی از جمله 
افزایش ش��دید قیمت های مواد اولیه و لوازم موردنیاز و مشکل تأمین آن، 
کمبود شدید نقدینگی و بی ثباتی شدید نرخ ارز و کاهش تقاضای مشتریان 

دست وپنجه نرم می کنند.
شامخ بخش صنعت به 5۷.۶۶ واحد رسید

همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در شهریورماه به رقم 57.66 
واحد رسید که نشان می دهد پس از دو ماه رکود فعالیت ها، روند بهبود 
در فعالیت های بخش صنعت مش��اهده می شود. هرچند همچنان حدود 
نیمی از ش��رکت کنندگان وضعیت را همانند م��اه قبل ارزیابی کرده اند. 
در بین زیرشاخص های اصلی ش��اخص صنعت، فقط شاخص موجودی 
مواد اولیه عدد زیر 50 را به ثبت رس��انده و س��ایر زیرشاخص ها باالی 
50 بوده اند. در شهریورماه همه رشته فعالیت های صنعتی به  جز صنایع 
نس��اجی و پوشاک و چرم، عدد ش��اخص کل صنعت باالی 50 را ثبت 

کرده اند.
ش��اخص مقدار تولید محصوالت در ش��هریور )6۱.۹6( بیشترین مقدار 
خود را طی چهار ماه اخیر به ثبت رسانده و افزایش این شاخص به دلیل 
بازگش��ایی صنایع بعد از تعطیالت ناش��ی از پیک پنجم کرونا بوده است. 
ش��اخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در این ماه به 58.۹3 واحد 
رسید که بیش��ترین مقدار در چهار ماه گذش��ته بوده است. البته فعاالن 
اقتصادی با کاهش قدرت خرید مش��تریان و کمبود شدید نقدینگی آنها 
مواجه هستند. همچنین شاخص موجودی مواد اولیه )48.75( در شهریور 
برای چهارمین ماه پیاپی همچنان روند کاهش��ی داش��ته، هرچند شدت 
کاهش آن نس��بت به ماه قبل کمتر بوده است. افزایش شدید قیمت مواد 
اولیه و نوس��انات نرخ ارز، دلی��ل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت 
اس��ت. از سوی دیگر، بسیاری از مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت شدید 
همراه بوده اند. کما اینکه برخی از صنایع نظیر پتروشیمی ها، قیمت فروش 
محصوالت خود را افزایش داده اند که همین امر، صنایع وابسته را در تأمین 

مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه کرده است.
به طور کلی، در شهریورماه همان طور که شاخص انتظارات ماه قبل نشان 
می داد، ش��اخص مدیران خرید افزایش یافت��ه و تولیدکنندگان در بخش 
صنعت بعد از رکود ش��دید فعالیت ها در تیر و مرداد، مجددا فعالیت های 
خود را از س��ر گرفتند و دلیل اصلی افزایش ش��اخص نیز بیشتر ناشی از 
همین موضوع اس��ت. افزایش ش��دید نرخ ارز، افزای��ش قیمت مواد اولیه 
داخلی و خارجی کمبود ش��دید نقدینگی در اکثر صنایع، تولیدکنندگان 
را با چالش کمبود نقدینگی و مواد اولیه روبه رو کرده که تأثیر مستقیم بر 

بازار کاالهای صادراتی خواهد داشت.

با فروکش کردن پیک پنجم کرونا، شامخ شهریور از مرز 50 واحد گذشت

خروج اقتصاد از کمای کرونا

در حالی که نرخ تورم ساالنه اجاره بهای مسکن در تابستان امسال 
۲7.6 درصد افزایش داش��ته، این میزان برای خانوارهایی که قرارداد 
اجاره خود را تمدید کرده اند نزدیک به 50 درصد بوده است. گزارش 
مرکز آمار ایران همچنین نش��ان می دهد در زمس��تان سال گذشته 
متوس��ط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی ۱۱۱.6 درصد 
و هر متر مربع زمین ۹8.۹ درصد نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 

افزایش داشته است.
مرک��ز آمار ای��ران در دو گ��زارش جداگانه به تح��والت اخیر بازار 
مسکن پرداخت؛ از یک سو، گزارش این نهاد آماری از شاخص قیمت 
اجاره بهای واحدهای مس��کونی خانوارهای شهری در تابستان امسال 
نش��ان می دهد نرخ تورم ساالنه اجاره بها در تابستان امسال به ۲7.6 
درصد رس��ید که استان کرمانشاه  با 37.5 درصد بیشترین نرخ تورم 
و اس��تان سیستان و بلوچس��تان با ۱3.۲ درصد کمترین نرخ تورم را 
داش��ته اند. همچنین در تابستان امس��ال کل خانوارهایی که تمدید 
قرارداد داشته اند به طور متوسط با 46.۹ درصد افزایش هزینه اجاره 
بها مواجه شده اند. از سوی دیگر، گزارش مرکز آمار از شاخص قیمت 
و اجاره مس��کن نقاط ش��هری کشور در زمس��تان ۹۹ نشان می دهد 
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی 
کلنگی معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سراس��ر 
کش��ور ۹ هزار و 3۱0 تومان با میانگین مساحت 374 مترمربع بوده 
است که نسبت به فصل قبل 6.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۹8.۹ درصد افزایش داشته است.

براس��اس این گزارش، ارزیابی شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای 
مسکونی خانوارهای شهری در تابستان امسال نشان می دهد که نرخ 
تورم س��االنه اجاره بها در تابستان امسال ۲7.6 درصد بوده است که 
استان کرمانشاه با 37.5 درصد بیشترین نرخ تورم و استان سیستان 
و بلوچستان  با ۱3.۲ درصد کمترین نرخ تورم را داشته اند. همچنین 
خانوارهای��ی که تمدید قرارداد داش��ته اند به ط��ور میانگین با 46.۹ 

درصد افزایش هزینه اجاره بها در تابستان امسال مواجه شده اند.
از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه اجاره بها در تابستان امسال 4.4 
درص��د کاهش یافت. به گفته مرکز آم��ار، تورم نقطه به نقطه قیمت 
اجاره بها در فصل تابستان ۲4.7 درصد بوده است که نسبت به تورم 
۲۹.۱ درصدی بهار امس��ال، 4.4 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 4۱.8 درصد مربوط 
به اس��تان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با ۱3.۱ درصد 
مربوط به اس��تان خراسان رضوی اس��ت. به عبارت بهتر، در تابستان 
امسال خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ۱7.۲ درصد بیشتر 
از میانگین کل کش��ور و خانوارهای اس��تان خراسان رضوی به طور 
متوس��ط ۱۱.5 درص��د کمتر از میانگین کل کش��ور در بخش اجاره 

بها هزینه کرده اند.
همچنین طبق گزارش مرکز آمار از تورم فصلی طی تابستان امسال، 
ش��اخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری به 
عدد ۲44.۱ رس��ید که نسبت به فصل قبل، 8 درصد افزایش داشته 
اس��ت. در این فصل استان لرستان با ۲7.5 درصد بیشترین و استان 

سیس��تان و بلوچس��تان با ۲.5 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در 
بین استان های کشور داشته اند. مرکز آمار ایران همچنین در گزارشی 
دیگر از رشد ۱۱۱درصدی متوسط قیمت فروش مسکن در زمستان 
س��ال ۹۹ خبر داد. این گزارش نش��ان می دهد در زمس��تان گذشته 
متوس��ط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی ۱۱۱.6 درصد 
و هر متر مربع زمین ۹8.۹ درصد نس��بت به فصل مش��ابه سال قبل 
افزایش داش��ته اس��ت. به گفته مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر 
مترمربع زمین یا زمین س��اختمان مس��کونی کلنگی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در کل کش��ور ۹ هزار و 3۱0 تومان 
با میانگین مساحت 374 متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل 
6.۲ درصد و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل ۹8.۹ درصد افزایش 
داشته اس��ت. متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی در سطح کل کشور 
۱0 هزار و ۲50 تومان با میانگین مس��احت ۱۲0 مترمربع و متوسط 
عمر بنای ۱۲ س��ال بوده است که نسبت به فصل قبل، ۱4.5 درصد 
و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل ۱۱۱.6 درصد رشد داشته است. 
همچنین متوسط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3درصد ودیعه پرداختی 
ب��رای اجاره یک مترمربع زیربنای مس��کونی معامله ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در س��طح کش��ور ۲۲ هزار و 3۲۹ تومان با 
میانگین مس��احت ۱04 مترمربع و متوسط عمر بنای ۱3 سال بوده 
است که نسبت به فصل قبل ۹.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال 

قبل 4۲.7 درصد افزایش داشته است.

قراردادهای اجاره تابستان با افزایش 50 درصدی قیمت تمدید شدند

روایت آمارها از بازار مسکن

نگـــاه

گزارش »اقتصاد دیجیتال 2021« ترسیم می کند
3 رویکرد حکمرانی بر جهان داده ها

گزارش تازه »کنفرانس تجارت و توس��عه س��ازمان ملل« )آنکتاد( از رش��د 
انفج��اری پهنای باند در جهان حکایت دارد و تحلیلگران پیش بینی می کنند 
که ترافیک جهانی اینترنت در س��ال ۲0۲۲ از کل ترافیک اینترنت از ابتدا تا 
سال ۲0۱6 فراتر خواهد رفت. گزارش »اقتصاد دیجیتال ۲0۲۱« همچنین از 
افزایش شکاف دیجیتال در جوامع حکایت دارد و نشان می دهد در کشورهای 
توس��عه یافته از هر ۱0 نفر هش��ت نفر به صورت آنالی��ن خرید می کنند، در 
حالی که در کشورهای توسعه نیافته تنها یک نفر از ۱0کاربر خرید اینترنتی 

انجام می دهد.
گزارش »اقتصاد دیجیتال ۲0۲۱« به بررسی روند توسعه و پیامد خط مشی 
در پیش گرفته ش��ده در باب داده های دیجیتال می پردازد. داده های دیجیتال 
همچ��ون هوش مصنوعی، بالک چین ، اینترنت اش��یا  و رایانش ابری، هس��ته 
مرکزی تمامی فناوری های دیجیتال را ش��کل می دهند. »کنفرانس تجارت و 
توس��عه س��ازمان ملل«  )آنکتاد( در این گزارش بر اهمیت گس��ترش جریان 
داده ها برای دس��تیابی به اهداف توس��عه پایدار به ویژه در دوران پس از کرونا 

تاکید کرده است.
براساس گزارش »آنکتاد«، رویکردی که جوامع در سطح ملی و بین المللی 
در ب��اب جریان داده های دیجیتال اتخاذ می کنند نه تنها بر تجارت، نوآوری و 
پیشرفت اقتصادی اثرگذار است بلکه نقشی پررنگ بر طیف وسیعی از مسائل 
روز چون حقوق بش��ر، امنیت ملی و اجرای قوانین دارد. با این وجود، ش��کاف 
دیجیتال موجود میان کشورها در استفاده از فناوری، چالشی جدی در مسیر 

توسعه پایدار است.
برآوردهای تحلیلگران نشان می دهد که ترافیک جهانی اینترنت  در سطوح 
داخل��ی و بین المللی در س��ال ۲0۲۲ از کل ترافیک اینترنت تا س��ال ۲0۱6 
فرات��ر خواهد رفت و این مهم به دلیل افزایش اس��تفاده از اینترنت در دوران 
همه گیری کروناست. پاندمی کووید-۱۹، تاثیر چشمگیری بر ترافیک اینترنت 
داش��ته و بیشتر فعالیت ها به طور فزاینده ای به صورت آنالین انجام شده است. 
تنها در سال ۲0۲0 که جهان با ویروس کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می کرد، 
پهنای بان��د اینترنت جهانی 35درصد افزایش یافت ک��ه این میزان باالترین 
افزایش یک س��اله از س��ال ۲0۱3 است. برآورد می ش��ود که حدود 80 درصد 
از کل ترافیک اینترنت مصرف ش��ده در این ایام به فیلم ، بازی و ش��بکه های 
اجتماعی اختصاص داده شده باشد. »آنکتاد« همچنین انتظار دارد که ترافیک 
ماهانه داده های جهانی از ۲30 اگزابایت در س��ال ۲0۲0 به 780اگزابایت در 
س��ال ۲0۲6 برسد. اطالعات موجود همچنین نش��ان می دهد که استفاده از 
پهنای باند بین المللی در طول همه گیری سریع تر شده و چنین ترافیکی از نظر 
جغرافیایی در دو مسیر اصلی متمرکز شده است: بین آمریکای شمالی و اروپا و 

بین آمریکای شمالی و آسیا.
هنگام ارزیابی پیامدهای ناشی از توسعه داده ها و جریان داده های فرامرزی، 
بای��د به ش��کاف ها و عدم تعادل های اساس��ی توجه ش��ود. اینترنت در چنین 
کشورهایی با سرعت بارگیری پایین و قیمت باال تمام می شود. ماهیت استفاده 
از اینترنت نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. در حالی که هشت نفر از ۱0 
کاربر اینترنت در چندین کش��ور توسعه یافته آنالین خرید می کنند؛ تنها یک 
نفر از ۱0کاربر در کشورهای کمتر توسعه یافته خرید اینترنتی انجام می دهند، 
ضمن آنکه در درون کش��ورها نیز شکاف قابل توجهی بین مناطق روستایی و 
شهری و همچنین میان زنان و مردان وجود دارد؛ بزرگ ترین شکاف جنسیتی 

در بین کشورهای کمتر توسعه یافته و در منطقه آفریقا مشاهده شده است.
در این میان، دو کش��ور آمریکا و چین از منظر مش��ارکت و بهره مندی از 
اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده ها، صدرنشین هستند. این دو در کنار هم نیمی 
از مراکز داده های جهان، ۹4درصد از کل بودجه استارت آپ های هوش مصنوعی 
در پنج سال گذشته، 70درصد از محققان برتر هوش مصنوعی جهان؛ بالغ بر 
۹0 درصد از کل سرمایه بازار بزرگترین پلتفرم های دیجیتالی جهان و باالترین 
نرخ 5G را در خود جای داده اند. کمپانی هایی چون اپل، مایکروسافت، آمازون، 
گ��وگل، فیس بوک، تنس��نت و علی بابا به طور فزاین��ده ای در تمام بخش های 
زنجیره ارزش جهانی داده ها س��رمایه  گذاری می کنند ضمن آنکه قدرت مالی 
عظیم و توانایی کنترل حجم وس��یعی از داده های کاربران خود را در دس��ت 
دارن��د. نزدیک به 5۹ درصد از محققان حوزه هوش مصنوعی در آمریکا و چین 
میزبان ۱۱ درصد دیگر اس��ت. از منظر منش��أ محققان نیز باید اشاره کرد که 
چین سهمی ۲۹درصدی و آمریکا سهمی ۲0درصدی دارد و کشورهای هند و 
ایران نیز منبع مهمی از استعدادهاست. در نتیجه به وضوح می توان ادعا کرد که 
ش��کاف دیجیتال میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچنان زیاد 

است و این امر چالشی جدی در مسیر توسعه است.
بعد دیگری که در ش��کاف دیجیتال برجسته است، مبحث »زنجیره ارزش 
داده« اس��ت چرا که در این زنجیره یک داده خام به عنوان یک منبع اقتصادی 
معرفی می شود. داده های مجزا هیچ ارزشی به تنهایی ندارند و تنها طی فرآیند 
تجمیع و پردازش  می ت��وان از آن برای اهداف تجاری درآمدزایی کرد یا برای 
اه��داف اجتماع��ی از آن بهره برد. از س��وی دیگر بدون وج��ود اطالعات خام 
نمی توان به هوش دیجیتال دست یافت؛ در نتیجه برای ایجاد و جذب ارزش، 
ه��م داده های خ��ام و هم ظرفیت برای پردازش آنان موردنیاز اس��ت. افزودن 
ارزش به داده ها، همان چیزی اس��ت که برای پیش��رفت در روند توس��عه نیاز 
است. با تکامل اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده، شکاف مربوط به داده ها شکاف 
دیجیتالی را نیز تش��دید کرده اس��ت. در این پیکربندی جدید، کشورهای در 
حال توس��عه ممکن است خود را در موقعیت های زیرمجموعه ای قرار دهند و 
داده ها و ارزش های آن جوامع در کنترل چند شرکت دیجیتال جهانی و سایر 

شرکت های چندملیتی متمرکز شود که خود تبعاتی را در پی خواهد داشت.
موش��کافی گزارش »اقتصاد دیجیتال ۲0۲۱« نش��ان می دهد تا زمانی که 
بازیگ��ران جدید اقتصاد دیجیتال با قوانی��ن اقتصاد متعارف کار کنند، داده ها 
و اطالعات مرتبط با معامالت تجاری به ندرت جنبه سیاس��ی به خود خواهد 
گرف��ت. همچنی��ن داده های خام جمع آوری ش��ده از فعالیت ه��ا، رویدادها و 
محصوالت به تنهایی ارزشی ندارند، اما با تجمیع و پردازش، ارزش افزوده ایجاد 
می کنند. از سوی دیگر، پردازش داده ها خود منجر به تولید »محصوالت داده« 
می شود که به عنوان خدمات تجاری در نظر گرفته و مبادله می شود. در چنین 
ش��رایط جوامع با چالش »حاکمیت داده« روبه رو خواهند ش��د، چرا که هنوز 

ترتیباتی برای تعیین مرز برای جریان داده ها وجود ندارد.
در حال حاضر، سه رویکرد حکمرانی بر جهان داده ها حاکم است؛ نخست، 
رویکرد آمریکا که بر کنترل داده ها توسط بخش خصوصی متمرکز است. دوم، 
رویکرد چین که بر کنترل داده ها توسط دولت تاکید می کند و سوم، رویکرد 
اتحادیه اروپا که بر کنترل داده ها توس��ط افراد و براساس حقوق و ارزش های 
اساسی اصرار دارد. از سوی دیگر، شرکت های دیجیتالی جهانی به دنبال توسعه 
اکوسیس��تم داده های خود هستند و این بدان معناس��ت که مسابقه ای برای 
رهب��ری در تحوالت تکنولوژیکی در جریان اس��ت، زی��را رهبر داده ها ممکن 
است با کنترل اطالعات و فناوری ها به ویژه در مورد هوش مصنوعی، از مزیت 
اقتصادی و اس��تراتژیکی برخوردار ش��ود. همه این عوامل ب��ار دیگر، اهمیت 

هم اندیشی جهانی برای اقتصاد دیجیتال را یادآور می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال 
را 3هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که از رش��د 3۹.۱ درصدی 
نس��بت به مردادماه سال گذشته حکایت دارد و بیانگر استقراض دولت از 
بانک مرکزی اس��ت. در گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه ۱400 
که بانک مرکزی روز گذش��ته منتش��ر کرد، حجم نقدینگی یکی از موارد 
اعالمی است و آنطور که سیاست گذار پولی گزارش داده، میزان نقدینگی 
در مردادماه امس��ال به 3۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته رشد 3۹.۱ درصدی داشته است. به گفته بانک 
مرکزی، حجم نقدینگی در مردادماه س��ال گذش��ته ۲ ه��زار و 8۱۹ هزار 
میلیارد تومان و در اسفندماه ۱3۹۹ نیز 3 هزار و 476 هزار میلیارد تومان 
بود. بدین ترتیب، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال با رسیدن به 
رقم 3 هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان، در مقایسه با مردادماه پارسال 3۹.۱ 

درصد و در مقایسه با اسفندماه پارسال ۱۲.8 درصد افزایش یافته است.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد 
ای��ران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی اس��ت، اما موضوع مهم، کمیت و 
کیفیت نقدینگی اس��ت. مقدار نقدینگی نباید آنقدر باال باش��د که نتوان 
ارتباطی منطقی بین آن و شاخص های کالن اقتصادی همچون »نرخ رشد 
اقتصادی« برقرار کرد. دولت ها همواره س��عی می کنند رش��د نقدینگی را 
کنترل و آن را به مس��یر درس��ت هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد 
نقدینگی را مهار کرده و آن را با روندی قابل قبول به سمت تولید هدایت 
کند، می تواند پیامدهای مثبتی از نظر رش��د اقتصادی، افزایش اشتغال و 
کاهش تورم را رقم بزند، اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی به مثابه آالرم 

پولی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
خالصه دارایی ها و بدهی های بانک ها

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مردادماه امسال، 
حج��م نقدینگی را 3۹۲۱ هزار و 400 میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی 
از رشد 3۹.۱ درصدی نقدینگی نسبت به پایان مرداد سال گذشته است. 
این در حالی اس��ت که این ش��اخص نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز 
۱۲.8 درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مردادماه 

امس��ال 7.60۱ بوده که ۲.۱ درصد نس��بت به مرداد سال گذشته کاهش 
داشته است. میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی در پایان مردادماه نیز 
به 655 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱6.4 درصدی 
در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی 
با 50 درصد رش��د نسبت به مردادماه سال قبل ۲0۱ هزار و 450 میلیارد 
تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 6.8 درصد رشد به ۱۲4 هزار 

و ۲00 میلیارد تومان رسید.
نگاه��ی به وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی نش��ان می دهد که میزان دارایی ه��ای خارجی در این بخش با 
۹4.8 درصد رش��د نس��بت به پایان مردادماه سال گذش��ته همراه بوده و 
به ۱375 هزار و ۱00 میلیارد تومان رس��ید. حجم اس��کناس و مسکوک 
نیز با ۱0.5 درصد افت به ۹3۲0 میلیارد تومان رس��ید. س��پرده بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرک��زی با 47.۹ درصد افزایش 
نسبت به مردادماه سال گذشته به 433 هزار و ۹00 میلیارد تومان رسید. 
همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز 
در پایان مردادماه امسال با 6.8 درصد افزایش به ۱۲4 هزار و ۲00 میلیارد 

تومان رسیده است.
براس��اس آمارهای بانک مرکزی، می��زان دارایی های خارجی بانک های 
تجاری کش��ور در پایان مردادماه امسال معادل ۱۹5 هزار و ۱00 میلیارد 
تومان اس��ت که نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته ۱5۹.۲ درصد رشد 
را نش��ان می دهد. سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 8۱ هزار 
و 500 میلی��ارد تومان ب��وده که 6.46 درصد افزایش یافته اس��ت. جمع 
کل دارایی ه��ای بانک ه��ای تجاری در دوره مورد بررس��ی، ۱3۲۱ هزار و 
۲00 میلیارد تومان بوده که به نس��بت مردادماه سال گذشته دارای 6۱.6 
درصد رشد است و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان 
مردادماه امس��ال به 8۱00 میلیارد تومان رسیده که ۲۱ درصد نسبت به 

سال گذشته افت داشته است.
همچنی��ن وضعیت دارایی ه��ا و بدهی های بانک های تخصصی نش��ان 
می ده��د میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان مردادماه 

امس��ال معادل 337 هزار و ۹00 میلیارد تومان اس��ت که نسبت به سال 
گذش��ته 77.8 درصد رش��د یافته اس��ت. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصص��ی در ای��ن دوره رقم ۱۲36 هزار و 500 میلیارد تومان اس��ت که 
44.7 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک 
مرکزی 48 هزار میلیارد تومان است که معادل 5.5 درصد نسبت به پایان 

مردادماه سال گذشته کاهش داشته است.
بدهی های خارجی ایران کاهش یافت

گزارش تازه بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی همچنین نشان 
می ده��د که میزان بدهی های خارجی ایران در پایان مردادماه امس��ال 
به رقم 8میلیارد و 840 میلیون دالر رس��یده اس��ت. میزان بدهی های 
کوتاه مدت کش��ور ۲ میلیارد و 480 میلیون دالر و بدهی های بلندمدت 
ایران نیز 6میلیارد و 360 میلیون دالر اعالم ش��ده است. از سوی دیگر، 
مع��ادل یورویی بدهی خارجی ایران مع��ادل 7 میلیارد و 555 میلیون 
یورو اس��ت که 5 میلی��ارد و 436 میلی��ون یورو از ای��ن میزان، حجم 
بدهی ه��ای میان مدت و بلندمدت بوده و ۲ میلیارد و ۱۱۹ میلیون یورو 
حجم بدهی های کوتاه مدت اس��ت. این در حالی است که میزان بدهی 
خارجی کش��ور در پایان مردادماه سال گذشته معادل 8 میلیارد و ۹35 
میلی��ون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کش��ور یک میلیارد و 
755 میلی��ون دالر و بدهی ه��ای بلندمدت ایران نی��ز 7میلیارد و ۱80 

میلیون دالر اعالم شده است. 
البته این ش��اخص در پایان سال گذش��ته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱4۲ 
میلیون دالر بوده و میزان بدهی های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۹66 
میلی��ون دالر و بدهی های بلندمدت ایران نی��ز 7 میلیارد و ۱76 میلیون 
دالر بوده است. بنابراین میزان بدهی های خارجی کشور در پایان مردادماه 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته با کاهش مواجه 
شده است. گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجادشده در 
نتیجه گش��ایش اعتبار اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر 
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه های از طریق 

فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را دربر می گیرد.

حجم نقدینگی به مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد

آالرم پولی از تابستان 1400

پس از حدود س��ه ماه گمانه زنی از ش��روع به کار دولت سیزدهم درباره 
فردی که سکان هدایت بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت در نهایت با 
رأی هیأت وزیران، علی صالح آبادی که پیش از این به عنوان یک شخصیت 
بورسی شناخته ش��ده بود، به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد 
تا هدایت جریان مالی و بانکی کش��ور را در شرایطی بسیار سخت برعهده 
بگیرد، اما اولویت های اصلی ک��ه علی صالح آبادی باید در رأس کارهایش 
قرار دهد، چیس��ت؟ به نظر می رس��د رئیس کل جدید بانک مرکزی باید 
تمرکز خود را در سه محور کنترل تورم، ساماندهی بازار ارز و اصالح نظام 

بانکی قرار دهد.
به اعتقاد کارشناسان، مهمترین و اولین اولویت کاری رئیس کل جدید 
بانک مرکزی، سیاست گذاری های اقتصادی و بانکی برای کنترل نرخ تورم 
است؛ موضوعی که ساماندهی آن بدون کنترل نقدینگی و پایه پولی عمال 
نشدنی است. آن هم در حالی که طبق گزارش جدید بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال به 3 هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان 
رسیده که از رشد 3۹.۱ درصدی نسبت به مردادماه سال گذشته حکایت 
دارد و به نظر می رسد که مهمترین علت این رشد نقدینگی همانا کسری 
بودجه اس��ت. همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم 
س��االنه خانوارهای شهری تا پایان ش��هریور ماه امسال45.۱ درصد و نرخ 
تورم خانوارهای روس��تایی 4۹.۱ درصد بوده اس��ت. نرخ تورم س��االنه به 
تفکیک استان ها نیز نشان می دهد که این عدد در مناطق محروم همانند 
ایالم با 53.۱ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 50.۲ درصد و سیس��تان و 
بلوچس��تان با 47 درصد، فاصل��ه معناداری با نرخ ت��ورم در تهران با رقم 

4۱.8 درصد داش��ته است.  طبق آخرین گزارش ها، درآمدها و هزینه های 
کش��ور به هیچ وجه با هم همخوانی ندارند و ش��اید کمت��ر از 50 درصد 
درآمدهای کش��ور در پنج ماه گذشته حاصل شده و دولت ناگزیر مجبور 
ش��ده اس��ت تا عمدتا از تنخواه گردان بانک مکزی استفاده کند و همین 
موضوع باعث افزایش پایه پولی و دامن زدن به تورم ش��ده اس��ت. در این 
شرایط، انتظار از رئیس کل جدید بانک مرکزی، سامان دادن به این شرایط 
و کنترل تورم است. س��اماندهی بازار ارز، ماموریت دوم صالح آبادی است. 
او در ش��رایطی از ابتدای این هفته رس��ما کار خود را در س��اختمان آبی 
رنگ بلوار میرداماد آغاز می کند که در هفته های اخیر ارزهای خارجی به 
خصوص دالر در نوسان شدید بوده و قیمت آن به بیش از ۲8 هزار تومان 
رسیده است. کارشناسان و فعاالن اقتصادی می گویند که هرگونه فعالیت 
و س��رمایه گذاری نیازمند ثبات در بازار است و در این بین مسئوالن بانک 
مرکزی و دولت باید با سیاست گذاری درست جلوی نوسانات دائم بازار را 
بگیرند و ثبات را به بازار ارز بازگردانند. از طرف دیگر، ارز ترجیحی، چالش 
دیگری است که تخصیص آن جز رانت و فساد حاصلی برای اقتصاد ایران 
نداش��ته و فع��االن اقتصادی از رئیس کل بانک مرک��زی انتظار دارند تا با 
هماهنگی و برنامه ریزی و همکاری با دیگر نهادهای دولتی در جهت حذف 

ارز 4۲00 تومانی گام بردارد.
در گام س��وم نی��ز بانک های ایران سال هاس��ت که دچ��ار چالش های 
اقتصادی هس��تند و نش��انه عمق این ماجرا را هم می توان از ترازنامه آنها 
متوجه شد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین ماموریت های بیست و 
دومین رئیس کل بانک مرکزی ایران باید خروج بانک ها از شرایط کنونی 

و اصالح ساختار نظام بانکداری ایران باشد. در شرایط کنونی بانک ها خود 
به شرکت های بزرگ سرمایه گذاری تبدیل شده اند که این یک بیراهه است 
و اص��الح این وضعیت نیازمند عزمی جدی اس��ت که بای��د دید آیا علی 

صالح آبادی می خواهد در این مسیر حرکت کند یا نه.
علی صالح آبادی در حالی به ریاست بانک مرکزی رسید که پیش از او دو 
تن دیگر نیز در سال جاری بر این جایگاه تکیه زده بودند و به این ترتیب، 
س��اختمان الجوردی میرداماد در سال ۱400 میزبان سه رئیس کل بوده 
اس��ت. در ابتدای سال، عبدالناصر همتی با توجه به فعالیت های انتخاباتی 
در سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری از این سمت کنار گذاشته شد 
تا نوبت به اکبر کمیجانی، قائم مقام همتی برسد. در حالی که گزینه های 
مختلفی برای رئیس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم عنوان شد و حتی 
از کمیجانی به عنوان یکی از گزینه ها نام برده شد، در نهایت محتمل ترین 
گزینه انتخاب شد تا پازل تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی تکمیل 
ش��ود. گفتنی اس��ت صالح آبادی دارای دکترای مدیریت مالی است و در 
دانش��گاه امام صادق در مقطع کارشناس��ی ارش��د و در دانشگاه تهران در 
مقطع دکترا مشغول به تحصیل بوده است. او هنگام تشکیل سازمان بورس 
و اوراق بهادار تهران در سال 84 به عنوان اولین رئیس این سازمان انتخاب 
شد و به مدت ۹سال در این سمت باقی ماند تا طوالنی ترین دوره ریاست 
بر این س��ازمان را در کارنامه داشته باش��د. او در آذرماه ۹3 از سوی وزیر 
اقتصاد وقت به عنوان مدیرعامل بانک توس��عه صادرات منصوب ش��د و تا 
پی��ش از معرفی ش��دن به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در این س��مت 

مشغول به کار بود.

آیا تغییر نگاه در نظام مالی و بانکی رخ می دهد؟

3 ماموریت رئیس کل بانک مرکزی

یادداشت

فرسایش تجارت قانونی

علیرضا مناقبی
نایب رئیس مجمع واردات

قرن هاست که تجارت خارجی به جزو الینفک جوامع تبدیل  شده و 
نمی ت��وان نقش و اثرگذاری آن را بر رونق تولید ملی و ایجاد رفاه انکار 
کرد. در جه��ان فرارقابتی امروز، تجارت خارجی به یکی از پدیده های 
سرنوشت ساز برای نظام های اقتصادی تبدیل شده است و همه کشورها 
تالش می کنند از آن به  عنوان یک ابزار تعادل بخشی به بازارهای داخلی 
بهره برداری کنند. در این میان، مثبت بودن تراز تجاری یعنی پیش��ی 
گرفتن صادرات بر واردات، جزو آرزوهای هر کش��وری اس��ت، چراکه 
نشان دهنده قوام یافتن تولید داخل و ارتقای کیفی محصوالت تولیدی 
است. ضمن اینکه می تواند به پایداری بازارهای خارجی نیز منجر شود، 
اما موضوع اساس��ی که ممکن اس��ت مورد غفلت قرار گیرد، این است 
که این پیش��ی گرفتن باید ناشی از افزایش حجم تولید داخلی باشد، 
نه اینکه از طریق وضع محدودیت ها و ممنوعیت ها در مس��یر واردات 

قانونی ایجاد شده باشد.
متأسفانه شرایط به گونه ای است که به نظر می رسد برخی به دنبال 
آن هس��تند که مثبت ش��دن تراز تجاری را از طریق به انزوا کشاندن 
کشور رقم بزنند و هر روز برنامه ای تدارک می بینند تا بخش زیادی از 
انرژی و توان فعاالن بخش خصوصی در حوزه تجارت رسمی و قانونی 
در کالف سردرگم بوروکراسی اداری و بخشنامه های محدودیت زا تلف 
شود، تا جایی که فرصتی برای بازآفرینی خود نداشته باشند. متأسفانه 
ش��رایط بازرگانان کشور به شکلی است که به جای آنکه دغدغه اصلی 
بنگاه ها، انجام فرآیند های اصلی مرتبط با تجارت باشد، باید تمرکز خود 
را ب��ر گذر از دس��ت اندازها و موانع موجود در بوروکراس��ی غیرکارآمد 
برخی دس��تگاه های دولتی ق��رار دهند و این به معنای آن اس��ت که 
سیاس��ت گذاران تولی��د، نقش تجارت خارج��ی را در رونق تولید ملی 

فراموش کرده اند.
ام��روز به دلیل بی توجهی به نقش تج��ارت خارجی، اکثر بنگاه های 
اقتص��ادی نمی توانند از فرصت ه��ای تجارت خارجی به شایس��تگی 
بهره برداری کنند. این در حالی اس��ت که فرصت ها در تجارت خارجی 
به ص��ورت زودگذر و مقطعی پیش روی تجار قرار می گیرد و اگر بخش 
خصوصی نتواند از این فرصت ها بهره برداری کند، قطعا هزینه تمام شده 
کاال، باالتر از معمول رقم خواهد خورد. بر پایه این باور باید بپذیریم که 
برای رشد و توسعه کش��ور، نیاز به یک تغییر اساسی در تعریف رونق 
تجارت خارجی در کش��ور داری��م و نباید فراموش کنیم که حمایت از 
تولید ملی صرفا به معنای حذف واردکنندگان رسمی و قانونی نیست. 
آنچه تولید ملی را تهدید می کند، فربه شدن قاچاق و واردات غیرقانونی 
است و نه تجار و بازرگانانی که به  صورت شناسنامه دار فعالیت می کنند. 
به جای آنکه اس��تهالک و فرس��ایش برای تجارت قانونی ایجاد کنیم، 
دولت هرچه س��ریع تر بر رفع خألهای موجود در مبارزه مؤثر با قاچاق 

کاال و شیوه هایی به  غیر از مدیریت غیرتعرفه ای واردات متمرکز شود.

تثبیت قیمت سکه در پی افت دالر
کاهش قیمت دالر ادامه دارد

ب��ه دنبال اف��ت قیمت دالر، قیمت طال و س��که در اولی��ن روز هفته 
کاه��ش یافت. در حالی که هر دالر آمری��کا در بازار آزاد تهران با کاهش 
یکصد تومانی به قیمت ۲7 هزار و 764 تومان معامله ش��د، نرخ دالر در 
صرافی های بانکی با ۲۲0 تومان کاهش نس��بت به چهارشنبه گذشته به 
قیمت ۲7 هزار و 448 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با ۲00 تومان 
کاهش به 3۱ هزار و 8۱5 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و 

۹04 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 3۱ هزار و ۱85 تومان اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران بدون تغییر نسبت به چهارشنبه گذشته در کانال ۱۱ میلیونی باقی 
ماند و ۱۱ میلیون و 780 هزار تومان قیمت خورد. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 400 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار 
آزادی 6 میلیون تومان، ربع سکه 3 میلیون و 550 هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۲00 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱5۱ هزار تومان رس��ید. قیمت هر 
مثقال طال نیز 4 میلیون و ۹88 هزار تومان شد. اُنس جهانی طال هم با 

حدود ۹ دالر افزایش به یک هزار و 757 دالر و ۹4 سنت رسید.

بیت کوین در کانال 53 هزار دالری
قیمت رمزارزها ریخت

بیش��تر ارزه��ای دیجیتالی مهم کاهش قیم��ت را تجربه کردند. به 
گزارش سی ان بی س��ی، با ادامه روند ورود سرمایه گذاران بزرگ به بازار 
ارزهای دیجیتالی، بانک جی پی مورگان در گزارشی اعالم کرد در سه 
ماهه دوم امسال میزان سرمایه گذاری های سازمانی روی بیت کوین به 
یک رکورد تاریخی تازه رسیده است. قیمت بیت کوین از ابتدای امسال 
بیش از 80 درصد رش��د را به ثبت رسانده که این رقم بسیار بیشتر از 

رشد منفی 6.5 درصدی قیمت طال طی همین بازه زمانی بوده است.
احتماال کره جنوبی به نخستین کشور پیشرفته جهان تبدیل خواهد 
ش��د که یک مالیات نسبتا سنگین را از س��ود معامالت رمزارزها اخذ 
خواهد کرد. هونگ نام کی، معاون وزیر دارایی کره جنوبی گفته است 
از س��ال آینده، ارزهای دیجیتالی جزو دارایی های مالی در این کش��ور 
ش��ناخته خواهند شد و معامله گران موظفند ۲0 درصد سود حاصل از 
معامالت خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. پیش تر قرار 
بود این الیحه از اکتبر امسال اجرایی شود. بیت کوین موفق شد خود را 
پ��س از پنج ماه به طور کامل باالی کانال 54 هزار دالری تثبیت کند 
تا امیدها به ثبت قله قیمتی جدید آن زنده شود. در همین حال ارزش 
بازار این رمزارز از یک تریلیون دالر عبور کرد که خود این خبر با توجه 
به اهمیت آن بار روانی زیادی داشت و سرمایه های زیادی را جذب این 
رمزارز کرد. یکی از تحلیلگران بلومبرگ گفته اس��ت 50 هزار دالر به 
زودی به حمایت بیت کوین تبدیل می شود.  مجموع ارزش بازار جهانی 
ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲۲80 میلیارد دالر برآورد می شود که 
این رقم نسبت به روز قبل 0.۲۲ درصد کمتر شده است. در حال حاضر 
45درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و ۱7 درصد 
در اختیار اتریوم اس��ت. بیت کوین در آخرین قیمت ها در ۲4 س��اعت 

گذشته در کانال 53 هزار دالری در نوسان است.
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تنها 13 درصد ایرانیان به سینما رفتند
سایه کرونا بر اقتصاد فرهنگ

بررس��ی های مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که در س��ال ۹۹ در 
میان افراد ۱5ساله و بیشتر فقط ۱3.4 درصد به سینما، 3.3 درصد 

به تئاتر و 4 درصد به کنسرت رفته اند.
مرکز آمار ایران با هدف ش��ناخت فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی 
خانوارها برای برنامه ریزی های فرهنگی، طرح آمارگیری از فرهنگ 
رفتاری خانوار را در دس��تور کار خود قرار داده است. اولین دور این 
آمارگیری در س��ال ۱3۹۹، برای افراد ۱5 س��اله و بیش��تر در تمام 
اس��تان ها اجرا شد. در این آمارگیری در مجموع به 6۲ هزار و 560 
خان��وار اع��م از  43 هزار و 700 خانوار ش��هری و ۱8 هزار و 860 
خانوار روستایی مراجعه و پرس��ش هایی درباره فعالیت های آنها در 
حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه های اجتماعی، فعالیت های 
ورزش��ی، تغذیه و سرمایه اجتماعی پرسیده شد. پیش از این نتایج 
مربوط به این بررس��ی در دو حوزه ش��بکه های اجتماعی و مطالعه 
کتاب و نش��ریات منتش��ر ش��ده بود. حاال این مرک��ز در تازه ترین 
گزارش خود به ارائه نتایج این بررس��ی در حوزه های سینما، تئاتر و 

موسیقی پرداخته است.
براس��اس این گزارش، در حوزه س��ینما در یک س��ال منتهی به 
زمان آمارگیری، ۱3.4 درصد از افراد ۱5س��اله و بیش��تر به سینما 
رفته ان��د که از این تع��داد 33درصد، یک بار و 4.6 درصد پنج بار به 
س��ینما رفته اند. همچنین 54.۹ درصد ای��ن افراد با خانواده، 4۱.8 
درص��د با دوس��تان، ۲.5 درصد ب��ه تنهایی و 0.8 درصد با س��ایر 
افراد فیلم موردنظر خود را در س��ینما تماش��ا کرده اند. این بررسی 
همچنین نش��ان می دهد ژانرهای اجتماعی با 58.5 درصد، کمدی 
ب��ا 57.۹ درصد، دفاع مق��دس با 7.5 درصد، ک��ودک و نوجوان با 
6.7 درص��د و س��ایر ژانرها با ۲۱.5درصد در اولوی��ت انتخاب فیلم 
برای مراجعه کنندگان به سینما بوده است. همچنین در حوزه تئاتر 
هم بررس��ی های مرکز آمار ایران گوی��ای حضور 3.3 درصد از افراد 
۱5 س��اله و بیشتر برای تماش��ای تئاتر در یک سال منتهی به این 
آمارگیری اس��ت. از این تعداد 5 .44درصد، ی��ک بار و 3درصد هم 
پنج بار به تماشای تئاتر رفته اند. در مورد کنسرت هم در یک سال 
منتهی به زمان آمارگیری 4درصد از افراد ۱5س��اله و بیش��تر برای 
تماش��ای آن حاضر شده اند. 53.5 درصد از این افراد، یک بار و ۱.6 
درصد نیز پنج بار به کنس��رت رفته ان��د. البته نباید از یاد برد که با 
توجه به ش��یوع کرونا از اواخر س��ال ۹8 در واقع این بررسی تحت 
تاثی��ر تعطیلی مراکز و فعالیت های فرهنگی به دلیل همه گیری این 

بیماری بوده است.

دبیر کانون بانک های خصوصی مطرح کرد
ملک بهترین وثیقه برای وام ودیعه مسکن

به اعتقاد دبیر کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی، وام 
ودیعه مسکن که در قالب مجموعه تسهیالت کرونایی ارائه می شود 
به لحاظ بودجه ای دارای محدودیت اس��ت. محمدرضا جمش��یدی 
که در یک برنامه رادیویی س��خن می گفت، در پاسخ به این پرسش 
که چرا برای وام ودیعه مس��کن، بانک های خصوصی س��خت گیری 
می کنند؟ گفت: وام ودیعه مس��کن که در قالب مجموعه تسهیالت 
کرونایی ارائه می شود به لحاظ بودجه ای دارای محدودیت است. در 
تمامی دستورالعمل های اهدای تسهیالت، بانک ها موظفند وثیقه ای 

را تعیین کنند که مطمئن به بازگشت آن هستند.
او همچنین ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن خواند 
و افزود: چنین اتفاقی به ش��رط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد 
می تواند رابطه سه جانبه ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید آورد. در 
وام ودیعه مسکن دولت فقط در تعیین درصد ذخیره قانونی تاثیرگذار است 

و می تواند درصدی از این ذخیره قانونی را کاهش دهد.

خبرخوان

فرصت امروز: بازار س��رمایه هفته سوم پاییز را با چراغ قرمز آغاز کرد 
و شاخص های بورس و فرابورس هر دو ریزش سنگینی را تجربه کردند. 
در جریان معامالت هفدهمین روز مهرماه، شاخص کل بورس با کاهش 
۲۲ ه��زار و ۲80 واح��دی )معادل ۱.50 درصد( ب��ه رقم یک میلیون و 
465 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن با 6 هزار و 705 واحد کاهش، 
رقم 4۲0 هزار و 580 واحد را به ثبت رس��اند. در معامالت روز گذشته 
بی��ش از 6 میلیارد و 307 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 53 هزار و 8۱ میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. ش��اخص بازار اول، 
کاهش ۲۱ هزار و 540 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، کاهش ۲8 هزار 
و 665 واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس 
کانال ۲۱ هزار واحدی را از دس��ت داد و با کاهش 35۱ واحدی به رقم 

۲0 هزار و ۹80 واحد رسید.
ب��ه نظر می رس��د با توجه ب��ه عدم تغییر ش��رایط در ب��ازار ارز، این 
ری��زش ش��اخص بورس تهران، واکنش��ی به انتخ��اب رئیس کل جدید 
بانک مرکزی باش��د. علی صالح آبادی در حالی بر صندلی ریاس��ت بانک 
مرک��زی در خیابان میرداماد تکیه زده اس��ت ک��ه پیش از این به مدت 
یک دهه س��کاندار بازار س��رمایه بوده و به عنوان یک شخصیت بورسی 
ش��ناخته می شود. پیش از این برخی کارشناسان معتقد بودند با حضور 
صالح آبادی در بانک مرکزی، همگرایی میان بازار پول و س��رمایه ایجاد 

خواهد شد، اما واکنش اولیه بورس به این انتخاب مثبت نبوده است.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در معامالت روز گذشته بورس تهران، 67 نماد بورسی مثبت و 3۲3 نماد 
منفی بودند که از میان آنها شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 388 
واحد، ش��رکت فجر انرژی خلیج فارس با ۲3۹ واحد، ش��رکت پتروشیمی 
فناوران با ۲۱7 واحد، ش��رکت مبین انرژی خلیج ف��ارس با ۲06 واحد و 
شرکت کالسیمین با 70 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل 
داشتند. در سوی مقابل نیز شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ۲ هزار و ۱۱4 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با یک هزار و 
4۱۹ واحد، ش��رکت گسترش نفت و گاز پارسیان با یک هزار و 88 واحد، 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران با یک هزار و 45 واحد و ش��رکت پاالیش 
نفت بندرعباس با یک هزار و 36 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
بورس گذاشتند. همچنین پارس فوالد سبزوار )فسبزوار(، آریان کیمیاتک 

)کیمیاتک(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، معدنی دماوند 
)کدما(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( و 

سایپا )خساپا( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گروه شیمیایی با ۹۲ هزار و 40 معامله به ارزش 4 هزار و 458 میلیارد 
ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با 4۲ هزار و ۱37 معامله به ارزش 4 هزار 
و ۱76 میلی��ارد ریال، گروه خودرو با 60 ه��زار و 6۹۲ معامله به ارزش 3 
هزار و 68۹ میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با ۹3 هزار و ۹4 معامله به 
ارزش 3 هزار و 666 میلیارد ریال و گروه کانه فلزی با 3۹ هزار و 7 معامله 
به ارزش 3 هزار و ۱۹۹ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با کاهش 35۱ 
واحدی به رقم ۲0 هزار و ۹80 واحد رس��ید و کانال ۲۱ هزار واحدی را از 
دس��ت داد. در معامالت روز گذش��ته فرابورس ایران، بیش از 3 میلیارد و 
۱5۱ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۱۹7 هزار و 475 
میلیارد ریال دادوستد شد. در معامالت این روز ۱0۲ نماد فرابورسی مثبت 
و ۱55 نماد منفی بودند که از میان آنها شرکت نفت پاسارگاد با 4 واحد، 
ش��رکت پخش البرز با 3 واحد، شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 
با ۲ واحد، ش��رکت قاس��م ایران با ۱.۹۲ واحد و ش��رکت اعتباری ملل با 
۱.45 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. همچنین 
ش��رکت پلیمر آریاساسول با 54 واحد، بیمه پاسارگاد با 38 واحد، شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با ۲۱.5 واحد، مجتمع جهان فوالد س��یرجان با ۲۱ 
واحد و ش��رکت ذوب آهن اصفهان با ۲0 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
واکنش بورس به رئیس جدید بانک مرکزی

بازار س��هام پس از ی��ک دوره اصالح در هفته های پایانی ش��هریور ماه، 
شرایط بهتری را در مهر ماه تجربه کرد و با رشد 3.6 درصدی در هفته ای 
که گذش��ت، شاخص کل بورس بیش از ۱00 هزار واحد نسبت به ابتدای 
مهرماه رش��د کرد. اما در شروع هفته س��وم مهرماه و در حالی که در روز 
نیمه تعطیل چهارشنبه گذشته علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات به ریاس��ت بانک مرکزی در دولت س��یزدهم رسید، شاخص های 
بورسی ریزش سنگینی را تجربه کردند و حال این سوال مطرح است که آیا 
این ریزش در واکنش به این انتخاب بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، 
یک کارش��ناس بازار سرمایه می گوید: سکانداری صالح آبادی در بازار پول، 

همگرایی خوبی را بین بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می کند.
امیرعل��ی امیرباقری، موضوع تامین مال��ی را یکی از مهمترین مقوالت 
تاثیرگذار بر عقب ماندگی همیشگی بازار سرمایه از بازار پول عنوان می کند 
و به ایرنا می گوید: موضوع تامین مالی جزو رسالت اولیه بازار سرمایه است، 
در حالی که همیشه تامین مالی در کشور از طریق روش سنتی یعنی بازار 
بانکی انجام ش��ده است. رئیس بانک مرکزی به دلیل شناختی که از بازار 
سرمایه، تولید و فضای اقتصاد حاکم در کشور دارد نسبت به این موضوع 
آگاه است که نرخ سود بانکی و نرخ اوراق از جمله اهرم های تاثیرگذار برای 

ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه هستند.
ب��ه اعتقاد وی، با وجود چنین س��وابقی از رئی��س بانک مرکزی، انتظار 
می رود تا انتخاب وی در نرخ س��ود بانکی و نرخ اوراق انعکاس پیدا کند و 
تا حدودی فشار از بدنه بازار سرمایه برداشته شود. شناخت صالح آبادی از 
بازار س��رمایه، روش های تامین مالی و نیز گسترش��ی که در زمان ریاست 
وی در بازار س��رمایه اتفاق افتاد، طبیعتا می تواند کمک شایانی را به بازار 

سرمایه داشته باشد. 
او ب��ا بیان اینکه صالح آب��ادی به دلیل فعالیتی ک��ه در بدنه تولید از 
طریق بازار سرمایه داشته به خوبی نسبت به تاثیر نرخ ارز بر فضای بازار 
س��رمایه آش��نایی دارد، می افزاید: یکی از مهمترین دغدغه های فعاالن 
اقتصادی، تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد است که انتظار می رود 
در میان مدت این دو نرخ نسبت به یکدیگر همگرایی پیدا کنند و ضمن 

ایجاد سد برای رانتجویی، زمینه بازگشت رونق به تولید فراهم شود.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان به پیش بینی روند معامالت بورس 
در هفته جاری اشاره می کند و می گوید: گزارشات کدال یکی از مهمترین 
مسائل قابل توجه سهامداران اس��ت. طبق پیش بینی های صورت گرفته، 
گزارش ش��ش ماهه و ماهیانه ش��رکت ها منتشر می ش��ود که این اتفاق 

می تواند تا حدودی کمک کننده به روند صعودی بازار باشد.
امیرباقری با بیان اینکه به نظر می رسد در هفته های پیش رو بازار روندی 
متعادل را در پیش بگیرد و فش��ار تقاضا به بدن��ه بازار بازگردد، می افزاید: 
اتفاقاتی مثبت در انتظار بازار سرمایه است و بازار سرمایه در میان مدت و 
بلندمدت به عنوان گزینه نخست سرمایه گذاری در کشور تلقی خواهد شد، 
اما الزمه این امر، انتخاب درس��ت سهام توسط سرمایه گذاران و نگاه میان 

مدت و بلندمدت آنها به این بازار برای سرمایه گذاری است.

شاخص بورس تهران بیش از 22 هزار واحد عقب  نشینی کرد
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تجارت دریایی ایران و سوریه
رئیس س��ازمان توسعه تجارت می گوید ایران آماده است برای گسترش 
صادرات خود در مسیرهای دریایی، رفت و آمد منظم کشتی های تجاری را 
برقرار کند. به گزارش ایسنا، هرچند ایران از شمال و جنوب به دو دریای 
مهم منطقه دسترسی دارد، اما در سال های گذشته، کمتر از ظرفیت دریای 
خزر چه در امور مس��افرتی و چه در حوزه تجاری اس��تفاده شده و همین 

موضوع فعال کردن برخی ظرفیت های تجاری را دشوار کرده است.
علیرضا پیمان پاک – رئیس س��ازمان توسعه تجارت – گفته ایران برای 
فعال کردن ظرفیت تجارت دریایی در خزر آمادگی دارد و برقراری ارتباط 
منظم دریایی با تعدادی از دیگر کشورهای منطقه نیز در دستور کار است.

به گفته وی براس��اس هماهنگی های انجام شده با کشتیرانی جمهوری 
اس��المی ایران نسبت به انعقاد تفاهم نامه برقراری خطوط منظم دریایی با 
نرخ های ترجیحی حمل و نقل کاالهای صادراتی در حوزه دریای خزر اقدام 
خواهد شد و با تمهیدات در نظر گرفته شده تالش می شود کاالهای ایرانی 

با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر در  بازارهای هدف وارد شوند.
 وی افزود: در گام اول، خطوط، منظم و کش��تیرانی از مبدأ بنادر انزلی، 
امیرآباد و نوشهر به مقاصد بنادر آستراخان و ماخاچ کاال در روسیه برقرار 
و سپس درخصوص برقراری این خطوط، به مقاصد سایر کشورهای حوزه 

دریای خزر، خلیج فارس، سوریه و شرق آفریقا اقدام خواهد شد.
معاون وزیر و رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: میزان 
حمل بار دریایی انجام شده توسط جمهوری اسالمی ایران در سال ۱3۹۹ 
در ح��وزه دریای خزر ۹.۱ میلیون تن بوده که با این رقم، 3۹درصد از کل 
حمل دریایی حوزه دریای خزر را ش��امل می ش��ود؛ این در حالی است که 
میزان حمل بار کشتیرانی روسیه در حوزه دریای خزر در سال ۱3۹۹برابر 
ب��ا ۹.۲ میلیون تن بوده که 60درصد حم��ل و نقل دریای خزر را به خود 
اختصاص داده اس��ت.    پیمان پاک ادامه داد: به رغم کاهش حجم حمل 
و نقل دریایی در س��ال ۱3۹۹ نس��بت به سال قبل به علت شیوع ویروس 
کرونا، نسبت فعالیت جمهوری اسالمی ایران از 35درصد در سال ۱3۹8 به 

3۹درصد در سال ۱3۹۹ افزایش یافته است.  
وی از دیگر اقدامات و پیگیری های سازمان توسعه تجارت ایران را کمک 
به تامین کشتی های رورو یا کامیون بر در حوزه دریای خزر دانست و گفت: 
به زودی کارگروهی با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت امورخارجه، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تامین کشتی های 
رورو موردنیاز تشکیل و تالش خواهد شد تا مشکالت پیش رو رفع شود.  

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران در حمل کاالهای دریایی به ویژه کاالهای 
فس��ادپذیر، برقراری خطوط منظم دریایی بوده ت��ا صادرکننده بتواند به 
تعه��دات خود در قبال خریدار خارجی عمل کرده و بتواند با طیب خاطر 
فعل صادرات خود را انجام دهد؛ لذا حمایت های س��ازمان توسعه تجارت 
ای��ران و تخصی��ص یارانه های حمل و نقل دریایی من��وط به رعایت مفاد 
تفاهم نامه های منعقده با کش��تیرانی جمهوری اس��المی ای��ران و رعایت 

زمان بندی اعالمی به جامعه صادرکنندگان است.

نماگربازارسهام

ضمن اینکه واردات خودرو مزیت هایی برای صنعت خودروی کش��ور و 
همچنین دول��ت دربردارد، اما معایب واردات را نی��ز نمی توان از نظر دور 
داش��ت که البته با راهکارهایی می توان میزان اثرگذاری معایب را کمرنگ 
نم��ود؛ موضوعی ک��ه در گفت وگو با عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 

محاسبات مجلس شورای اسالمی به آن پرداخته شد.
مهرداد گودرزوند چگینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
ارزیابی خود نس��بت به نقش عوارض گمرکی حاصل از واردات خودرو در 
تامی��ن منابع درآمدی دولت و از س��وی دیگر ارزبری واردات در ش��رایط 
کاهش منابع ارزی کش��ور به گذش��ت نزدیک به نیم ق��رن از حمایت از 
صنعت خودروی داخلی که به شکل انحصار در بازار این محصول نمود پیدا 

کرده، اشاره کرد و اظهار داشت: براساس شرایط مندرج در قانون، می توان 
نسبت به واردات خودرو بدون انتقال ارز از طریق ارز ایرانیان خارج از کشور 
اقدام کرد، اما در این میان عوارض گمرکی نیز می بایس��ت در حدی باشد 
که موجب ورود لطمه به خودروس��ازان داخلی نشود، ضمن اینکه حمایت 

مطلق از این صنعت نیز مورد تایید نیست.
نماینده مردم رودبار در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: حمایت مطلق 
از خودروس��ازی داخلی به معنای حذف رقاب��ت، افزایش هزینه ها و نزول 
کیفیت اس��ت. بنابراین در مقام عمل می بایست سه مولفه رقابت، کاهش 
هزین��ه تولی��د داخلی و ارتقای کیفی��ت مدنظر قرار بگی��رد تا در نتیجه 
خودروهای داخلی قادر به تحصیل س��همی از بازارهای صادراتی باش��ند، 

در حالی که با توجه به عمر صنعت خودروس��ازی کش��ور این امر تاکنون 
محقق نشده است.

گودرزوند چگینی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین در چنین شرایطی 
ضرورت ص��دور مجوز واردات به منظور ایجاد ش��رایط رقابتی احس��اس 
می شود، البته می بایس��ت تعریف مشخصی برای میزان سهم خودروهای 
واردات��ی از بازار داخلی و در یک بازه زمانی مش��خص، ارائه داد. به عنوان 
مث��ال ظرف مدت یک س��ال، ۱5 تا ۲0 درصد از ب��ازار داخلی در اختیار 
نوع��ی از خودروهای وارداتی قرار بگیرد که واردات به بهای ورشکس��تگی 
خودروس��ازان داخلی نیز تمام نشود. شاید از طریق واردات، تحرک جدی 

داخلی سازان در ورود به صحنه رقابت را شاهد باشیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت طرح »ساماندهی بازار خودرو« 
مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست و در این طرح، دولت متولی تنظیم 
بازار اس��ت. لطف اهلل س��یاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری 
آنا، با بیان اینکه طرح »ساماندهی بازار خودرو«، طرح جامعی است، اظهار کرد: 
برای واردات خودرو ش��رایط خاصی در نظر گرفته ش��ده و در طرح مذکور، ارز 
موردنیاز برای واردات از داخل تأمین نمی شود. وی ادامه داد: طرح »ساماندهی 
بازار خودرو« مخالف صنعت خودروس��ازی داخلی نیست و در این طرح، دولت 
متولی تنظیم بازار اس��ت. عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس افزود: در 
طرح مذکور قرار اس��ت خودروهایی که در داخل کشور تولید نمی شوند، اجازه 
واردات بگیرند و مجلس برای مدیریت بازار و شکستن انحصار به دنبال واردات 

حساب شده خودرو است. سیاهکلی با بیان اینکه هم اکنون تنظیم بازار خودرو 
به یک کالف س��ردرگم تبدیل شده  و متأس��فانه خودروسازان تنظیم این بازار 
را در اختیار گرفته اند، گفت: ش��رکت های خودروسازی به دنبال سود و منافع 
خود هس��تند و مدت هاست بازار خودرو در انحصار دو خودروساز بزرگ داخلی 
اس��ت. نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
ک��رد: مصرف کنندگان خودروهای داخلی از خریدش��ان رضای��ت ندارند و در 
این ش��رایط، خودروسازان به دنبال افزایش قیمت هستند. وقتی در معامله ای 
نارضایتی باش��د، آن معامله از لحاظ ش��رعی مشکل دارد. این نماینده مجلس 
افزود: طرح »س��اماندهی بازار خودرو تأثیر مثبتی از لحاظ کیفیت و قیمت در 
بازار خودرو خواهد گذاشت و می تواند تا حدودی خودروسازان داخلی را مکلف 

به ساخت خودروهایی با استانداردهای بین المللی کند.

طرح »ساماندهی بازار خودرو« مخالف صنعت خودروسازی داخلی نیست

بررسی مزایا و معایب واردات خودرو

ترازوی واردات خودرو در کدام کفه سنگین تر است؟
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: دکتر محسن خجسته مهر بر لزوم همراهی و 
مشارکت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در تصمیم سازی های کالن 
شــرکت ملی نفت ایران و احیای حاکمیت شرکتی در مناطق نفتخیز 

جنوب و سایر شرکت های تابعه تاکید کرد.
دکتر محسن خجسته مهر در نشست تکریم و معارفه مدیران عامل 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز اظهار داشت: شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب که بیش از ۷۰ درصد تولید نفت را به عهده دارد، 
صرفاً یک شــرکت پروژه محور نیست و انتظار این است که حاکمیت 

شرکتی در این مجموعه و سایر شرکت های تابعه احیا و تقویت شود.
وی گفت: مناطق نفتخیز جنوب باید در سیاست گذاری ها، یاریگر و 
همراه شرکت ملی نفت ایران باشد و در تصمیم سازی ها نقش ایفا کند 
و نباید تصور کنیم که شــرکت های تابعه نقشی در کنترل و نظارت و 

تصمیم گیری های کالن ندارند.
خجسته مهر با تاکید بر اینکه خیلی از رویه های کنونی و ضعف های 
موجود با تقویت حاکمیت شــرکتی مرتفع می شــود، افزود: مصادیق 
حاکمیت شــرکتی باید در رویه ها و اقتصاد طرح ها دیده شود و در این 

راستا نقش هیات مدیره ها باید تقویت شود.
وی تشکیل هیات مدیره قوی و قدرتمند در مناطق نفتخیز جنوب را 
خواستار شد و افزایش اختیارات و ایفای نقش درست آن را در راستای 

اهداف و ماموریت های محوله مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، بازگشت به ظرفیت تولید در کوتاه 
مدت و تثبیت و پایداری آن در میان مدت را از اولویت های مناطق نفتخیز 

جنوب برشمرد و گفت: انتظار داریم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
برای بازگشت تولید به سطح قبل از تحریم و پایدار نمودن آن در میان 
مدت، برنامه های دقیقی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد که تحقق 
این برنامه ها نیازمند ملزوماتی است که سعی خواهیم کرد آنها را فراهم 
آوریم. وی اضافه کرد: در این راســتا اعتبارات قابل توجهی برای اجرای 
پروژه های مرتبط با نگهداشــت و افزایش تولید و اعتبارات مناسبی نیز 
برای کارهای اولویت دار رفاهی در شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
تخصیص یافته اســت. مدیرعامل شرکت ملی نفت در ادامه با اشاره به 
قدمت و عمر تاسیسات مناطق نفتخیز جنوب، گفت: نوسازی و بازسازی 
تاسیســات این شرکت به عنوان یک اولویت اساسی و ضرورت اجتناب 
ناپذیر باید مدنظر قرار گیرد و اقدامات الزم برای این مهم به صورت جدی 
دنبال شود. دکتر خجسته مهر ادامه داد: فعالیت های مرتبط با بازگشت به 

تولید حداکثری صرفاً مربوط به اقدامات ترمیمی و چاه محور نیست بلکه 
بازگردانی نیروی انسانی به قبل از نامهربانی های صورت گرفته نیز، بخشی 

از برنامه  بازگشت به سقف ظرفیت تولید است.
وی در ادامه با بیان اینکه در گذشــته در جذب و استخدام  و توسعه 
نیروی انسانی دچار ضعف و رکود شدیم، گفت: برای نیروی انسانی باید 
برنامه و کار تعریف شــود و به آن اهمیت داد چرا که یکی از مهم ترین 

مشکالت این قشر عدم توجه به آنهاست.
وی افزود: شــرکت ملی نفت ایران مصمم است تا اختیاراتی که مانع 
تولید و چابکی مناطق نفتخیز جنوب شده است را مرتفع نموده به همین 
منظور از مدیرعامل جدید این شرکت  می خواهیم که با کار کارشناسی 
مصداق های این اختیارات تهیه و در اولین فرصت برای شرکت ملی نفت 

ارسال شود تا درباره بازگرداندن اختیارات تصمیم گیری شود.
دکتر خجسته مهر با اشــاره به اهمیت تعمیرات اساسی در مناطق 
نفتخیز جنوب اظهار داشت: در بخش تعمیرات اساسی محدودیت هایی 
که از قبل بوجود آمده برداشته می شود و دستورالعمل های قبل اصالح و 

در چند روز آتی ابالغ خواهد شد.
مهندس دانشی،  تغییر رویه ها و فرآیندها در شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را برای تحقق اهداف ضروری برشمرد 
و گفت: علی رغم گســتردگی مناطق نفتخیز جنــوب و ماموریت های 
سنگین محوله به آن اما متاســفانه به این شرکت به عنوان یک بنگاه 
عظیم اقتصادی اختیارات الزم  داده نشــده ، لذا انتظار است که شرکت 

ملی نفت ایران در این خصوص توجه بیشتری به موضوع داشته باشد.

اراک – فرناز امیدی: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: 
سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح آبرسانی شهرستان تفرش 
نیاز است و تسریع در بهره برداری این طرح به دلیل مشکالت جدی در 
تامین آب این شهرســتان ضروری اســت. عزت اله آمره ای افزود:  ۳۴۰ 
میلیارد ریال اعتبار امســال برای این طرح عمرانی مهم در نظر گرفته 
شده که تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. وی اظهار 
داشت: این طرح آبرسانی پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصدی دارد و با تکمیل 
و بهره برداری از آن عالوه بر تامین آب بهداشتی ساکنان شهری تفرش، 
مردم ۴۰ روستای مسیر  نیز از مزایای آن برخوردار می شوند. مدیرعامل 
شــرکت آب منطقه ای مرکزی گفت: انجام خط انتقال ۶۰ کیلومتری 
آبرسانی به تفرش ۶۰، کانال کشی و لوله گذاری ۶۰ کیلومتر خط اصلی، 
کانال کشی و لوله گذاری ۷۰ کیلومتر خطوط فرعی روستایی، ساخت 

حوضچه های هوا، ساخت چهار ایستگاه پمپاژ و برگزاری مناقصه و خرید 
پمپ های مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ از مهمترین اقدامات اجرا شده در 

قالب این طرح بوده است. آمره ای افزود: ۴۰ میلیارد ریال اعتبار از محل 
منابع اســتانی امسال برای انجام فوری انتقال آب به شهر تفرش درنظر 
گرفته شده و پیش بینی می شود با تخصیص این منابع مالی تا پایان ماه 

جاری این طرح ضربتی به اتمام برسد.
وی اظهار داشت: تامین انرژی الکتریکی برای اجرای طرح اضطراری 
انتقال آب شهر تفرش صورت گرفته و این مهم از طریق چهار ایستگاه 

پمپاژ ۲ ایستگاه عملیاتی شده و ۲ ایستگاه درحال انجام است.
آمره ای درپایان خاطرنشان کرد: بهبود کیفی آب آشامیدنی و تامین 
آب شهر تفرش و ۴۰ روستای مسیر آن به میزان ۱۵۰ لیتر بر ثانیه در 
گرو اجرای طرح آبرسانی از چشمه هفتیان به این شهر  است.این طرح 
شامل هشت ایستگاه پمپاژ، ۲۸ مخزن ذخیره با حجم ۱۶ هزار مترمکعب 

و خطوط انتقال برق است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
قم با تأکید بر تحقق حقوق شــهروندی نابینایان گفت: باید ترددهای 
روزانه این افراد در سطح شهر تسریع شده و مشکالت این افراد در حوزه 

ترافیک در کمترین زمان رفع شود.
به گزارش شهرنیوز، مسعود طبیبی در دیدار با اعضای کانون نابینایان 
جلوه امید، با تأکید بر توجه به همه اقشار جامعه در طراحی شهری اظهار 
داشــت: باید شبکه حمل ونقل شهر با در نظر گرفتن تمام اقشار جامعه 
و نوع توانمندی های آنان طراحی شــده تا شاهد تضعیف حقوق افرادی 
مانند نابینایان در جامعه نباشــیم. وی بررسی و حل معضالت ترافیکی 
شهروندان نابینا را یکی از دغدغه های شهرداری قم دانست و تأکید کرد: 

باید ترددهای روزانه این افراد در سطح شهر تسریع شده و مشکالت این 
افراد در حوزه ترافیک در کمترین زمان رفع شــود. معاون حمل ونقل و 
ترافیکی شهرداری قم یکی از موضوعات موردتوجه شهرداری را امکان 
اســتفاده از حمل ونقل عمومی برای همه افراد مطرح کرد و یادآور شد: 
استفاده آسان و ایمن از حمل ونقل عمومی یکی از حقوق نابینایان و افراد 
کم توان حرکتی بوده و به زودی به این مهم به صورت تخصصی پرداخته 
می شود. وی سپس آمادگی شهرداری قم را در برگزاری ایمن روز جهانی 
عصای سفید اعالم کرد و گفت: برگزاری ایمن روز جهانی عصای سفید 
تنها بخش کوچکی از توجه شهرداری قم به این افراد بوده و باید نیازها و 

تحقق حقوق شهروندی آنان در دستور کار قرار گیرد.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: در راســتای اجرای طرح های 
محرومیت زدایی در شهرستان فومن، تفاهم نامه ای بین نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران و شرکت آب و فاضالب استان گیالن، 

جهت اجرا و تکمیل تاسیسات آبرسانی روستای آبرود منعقد شد.
بــه گزارش دفتر روابــط عمومي و آموزش همگاني شــرکت آب و 
فاضالب استان گیالن؛ این تفاهم نامه امروز بین سرهنگ ولی رحماني 
فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از 
فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سید محسن 
حســینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن منعقد شد.  سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آبفای گیالن حجم عملیاتی پروژه آبرسانی به روستای آبرود را 
شامل حفر، تجهیز و تکمیل یک حلقه چاه عمیق، اجرای خط انتقال، 

خرید امتیاز برق، اصالح شبکه توزیع آب و انشعابات موجود در روستاهای 
آبرود، الت و کنده سر اعالم کرد و گفت: برآورد اولیه اجرای این پروژه بر 

اساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴9 
میلیارد ریال بود که ۴۰ میلیارد ریال از این هزینه توسط نیروی زمینی 
ارتش تامین شده است. سید محسن حسینی افزود: با تقبل این هزینه 
توسط نیروی زمینی ارتش، پروژه تامین آب شرب روستای آبرود تا پایان 
ســال جاری به بهره برداری می رســد. همچنین سرهنگ خلبان ولی 
رحمانی با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران در کنار وظیفه 
اصلی خود که ایجاد امنیت پایدار و دفاع از حدود و مرزها است به مردم 
نیز خدمت می کند، افزود: محرومیت زدایی و حل مشکالت مردم امروز 
از ســوی ارتش مورد توجه قرار گرفته است. وی در ادامه گفت: نیروی 
زمینی ارتش در حوزه محرومیت زدایی طرح های خوبی اجرا کرده است 
و در ایام کرونا نیز کمک های قابل توجهی به مردم داشته است و به تمام 

وعده های خود عمل می کند.

دکتر خجسته مهر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب تاکید کرد:

لزوم افزایش نقش مناطق نفتخیز جنوب در سیاست گذاری  های شركت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی خبرداد:

سه هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح آبرسانی تفرش نیاز است

رفع مشکالت ترافیکی نابینایان در دستور کار شهرداری قم قرار دارد

درراستای اجرای طرح های محرومیت زدایی شهرستان فومن؛ 
تفاهم نامه همکاری بین نیروی زمینی ارتش و شرکت آب و فاضالب گیالن منعقد شد

قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان: 
تولید آبشیرینکن درگهان تا پایان هفته آینده افزایش می یابد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان گفت: تا پایان هفته آینده تولید آبشیرینکن درگهان به ظرفیت واقعی 
خود خواهد رسید. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، احمد شاکری افزود: به علت خرابی و گرفتگی  ممبران ها ظرفیت تولید 
آبشیرینکن درگهان کاهش یافته که بزودی مشکل کمبود آب این شهر مرتفع خواهد 
شد. به گفته وی عملیات تعویض ممبران های پکیج شماره سه در هفته گذشته انجام 
شده و عملیات شستشوی ممبران های پکیج شماره دو هم در هفته جاری پایان یافته 
است و از اوایل هفته آینده نیز شستشوی ممبرانهای پکیج شماره یک آغاز خواهد شد و انشااهلل تا پایان هفته آینده به پایان خواهد رسید. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، با اتمام عملیات شستشوی ممبران ها ظرفیت تولید آبشیرینکن به ۵۰۰۰ متر 
مکعب در شبانه روز خواهد رسید. شاکری همچنین از ساخت مخزن پیش تصفیه سایت آبشیرینکن درگهان خبر داد و گفت: عملیات 
احداث این مخزن در حال انجام است که تا چهار ماه آینده به اتمام خواهد رسید. به گفته وی، با وارد مدار شدن این مخزن، یکهزار متر 
مکعب به ظرفیت تولید آبشیرینکن درگهان اضافه خواهد شد. شاکری در پایان ضمن عذرخواهی از مشترکین شهر درگهان ابراز امیدواری 

کرد، بزودی آب این شهر به پایداری الزم برسد.

  نوریان مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم  خبر داد:
پاالیشگاه امسال بیش از 37 هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری 

تزریق کرد
ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم از تزریق بیش از 
۳۷ هزار مگاوات ســاعت برق به شبکه سراسری در شش ماهه اول سال خبر داد و 
گفت: نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدای سال جاری تاکنون با هدف یاری رساندن 
به تامین برق مورد نیازکشور و در راستای مسئولیت های اجتماعی ۳۷ هزارو 9۲9 
مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کرد. به گزارش روابط عمومی ، روح اله 
نوریان مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه با پایان دوره تابستان و پیک 
بار شبکه تحویل انرژی الکتریکی به شبکه سراسری در چند روز گذشته این موضوع 
متوقف شــده اســت، افزود: پاالیشگاه گاز ایالم در سال 9۸ مقدار ۲۷ هزارو ۵۷۸ مگاوات ساعت، در سال گذشته ۲۲ هزارو ۴۵۴ مگاوات 
ساعت و در سال جاری نیز ۳۷ هزارو 9۲9 مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کرده است. وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم 
به منظور جلوگیری از خاموشی های استان و در راستای مسئولیت های اجتماعی در طول ۵ سال گذشته برق به شبکه سراسری تزریق 
کرده است، اظهار داشت: نیروگاه پاالیشگاه گاز ایالم بازویی توانا برای کمک به تامین برق شبکه غرب کشور است، در فصل تابستان امسال 
نیز برای جلوگیری از خاموشی ها، به شرکت مدیریت شبکه برق ایران کمک کرده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم  تصریح کرد: 

انرژی تحویلی به شبکه در شش ماهه اول امسال  ۶9 درصد نسبت به شش ماهه اول سال گذشته افزایش یافته است.

شرکت توزیع برق اصفهان از کادر درمان تقدیرکرد
قدردانی از زحمات انسان دوستانه کادر درمان تلخی مشکالت را شیرین می کند

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز: در این روزهای کرونایی کادر درمان بیش از توان خود مایه گذاشته و از هیچ کمکی دریغ نکردند و 
تمام مدت تجربه و علم خود را به کارگرفتند تا بیماران را از دست این ویروس منحوس نجات دهند و با دستان شفا بخش خود امید را به 
افراد باز گردانند و اینجاست که باید قدردان زحمات این بزرگواران بوده و در این راستا شرکت توزیع برق اصفهان با اهدا لوح وبسته های 
هدیه از این بزرگوران تشکر و قدردانی نمود. مهندس محمد علی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان گفت :با توجه به 
شیوع ویروس کرونا و شهادت برخی از پزشکان و پرستاران باید بیش از پیش قدردان زحمات انسان دوستانه این قشر زحمت کش باشیم 
و  از این فرصت استفاده کنیم  و از تالش شبانه روزی ، کار طوالنی و ارائه مراقبت های بی دریغ تشکر نماییم . امروزه  بیش از هر زمان 
دیگری ، ما فداکاری هایی را می بینیم که آنها برای اولویت قرار دادن سالمت جوامع خود انجام می دهند. وی در ادامه گفت :هیچ هدیه ای 
نمی تواند در خور زحمات این عزیزان باشد اما هر کدام از ما مسئولیتی داریم که باید درقبال جامعه ایفا کنیم و شرکت توزیع برق اصفهان 
نیز برای تشکر از این بزرگواران و ایجاد انگیزه بیشتر برای خدمت رسانی به مردم هدایایی را برای ۳۰ بیمارستان ودانشگاه علوم پزشکی 

ومعاونت درمان آماده نمود که به ایشان اهدا شد .

مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان کرد:
برگزاری 50 مناقصه در 6 ماهه اول در شرکت

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ،مدیر دفتر 
قراردادهای شــرکت با اشاره به ۵۰ مناقصه برگزار شده گفت: ۳ مناقصه در راستای 
مجوز ماده ۵۶ برای تامین مالی پروژه ها بوده که پس از انعقاد قرار داد بالغ بر ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان برای طرح ها فراهم خواهد شــد. وی افزود: مناقصات برگزار شده در 
دوبخــش پروژه های پیمانکاری و خدمات مشــاوره ای بوده که به ترتیب ۱9 و ۳۱ 
مناقصه برگزار شد. سمانه عال خاطر نشان کرد : از این تعداد، ۱۵قرارداد با شرکتهای 
پیمانکاری و ۱۳ قرارداد مشاوره ای منعقد گردید که مبلغ کل پیمان های منعقد شده 
پیمانکاران بالغ بر ششصد و نود و سه میلیارد تومان و مشاوران بالغ بر بیست و دو میلیارد تومان است. ایشان تصریح کرد : در این مناقصات 
صورت گرفته دو مناقصه در راستای ماده ۲۷ بمنظور بهره گیری از مشارکت های عمومی با اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. 
مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای مازندران اضافه کرد، با تالش های صورت گرفته در شش ماه اول سال ۳۶۷ صورت وضعیت 

بررسی و برگه مالی آن صادر شد.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان :
 جذب 6916 مشترک گازدرشش ماهه اول سال 1400 در استان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان با اشاره به خبر فوق  ازجذب نزدیک به  ۶ هزار9۱۶ 
مشترک جدید گاز دراستان تا پایان نیمه اول سال جاری خبرداد.وی افزود:ازاین مقدار حدود ۴۴9۲  مشترک شهری بوده و تعداد ۲۴۲۴   
مشــترک نیز روســتایی بودند که جذب این شرکت شده اند .  طالبی تصریح کرد:درهمین راستا با همت و تالش مجموعه کارکنان گاز 
گلســتان  درمجموع تاکنون بالغ بر ۶۱۳ هزار و ۲۱۷  مشــترک درسطح استان مصرف کنندگان گازطبیعی می باشند  که از این تعداد  
۳۷۵ هزار و ۳۱۳ مورد شهری   و ۲۳۷  هزار و 9۰۴ مورد نیز روستای می باشد.وی افزود:درهمین خصوص مرکزاستان گلستان با جذب 
بیش از ۱۶۵ هزارو ۵۸9 مشترک  وگنبد با ۱۰9 هزارو ۶۸۷ مشترک باالترین تعداد جذب  را به خوداختصاص دادند. مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان اظهار داشت :مشترکین گرامی توجه داشته باشند یکی از موارد مهمی که همواره به آن  تاکید می کنیم رعایت نکات 
ایمنی بوده که درهمین رابطه  ازهمه مصرف کنندگان گازطبیعی درخواست می شود تا موارد ایمنی را به طور کامل و دقیق رعایت کنند  .

ارجمندزاده عنوان کرد:
پیشرفت 45 درصدی پروژه توسعه موج شکن های بندر کنگان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه توسعه موج شکن 
های بندر کنگان، از پیشرفت ۴۵ درصدی این طرح خبر داد. به گزارش روابط عمومی، سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی ساخت موج شکن های توسعه بندر کنگان با اعتبار ۱۷۰۰ میلیارد ریال سال گذشته آغاز شد و تا ۳۰ 
ماه ادامه خواهد داشت. ارجمندزاده افزود: در این طرح موج شکن جدید شرقی به طول هزار و ۳۲۵ متر، موج شکن جدید غربی به طول 
۴۴۰ متر و برچیدن ۲۰۰ متراز طول موج شکن شرقی فعلی بندر اجرایی خواهد شد. وی عنوان کرد: طرح توسعه اسکله کنگان ۲ بازوی 
اصلی و فرعی دارد که با انجام آن عمق دسترسی از ۴ متر به ۶ متر خواهد رسید و قابلیت شناور از ۵۰۰ تن به ۲۵۰۰ تن خواهد رسید. 
مساحت حوضچه نیز ۳۶ هکتار است. ارجمندزاده بیان کرد:  کل پروژه ۴۵ درصد پیشرفت دارد و با اتمام این طرح بندر کنگان با تغییر و 

تحول اساسی از یک بندر سنتی به یک بندر مدرن با قابلیت پهلوگیری کشتی های فلزی تبدیل خواهد شد. 

مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد : 
» افزایش 6 درصدی مصرف گاز CNG در6 ماهه ابتدایی سالجاری «

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ، کورش باالدست ، گفت : » در ۶ ماهه ابتدای سالجاری ۱۸۰ میلیون و ۳۶۰ هزار 
متر مکعب گاز CNG مصرف شــد که این مقدار در مقایسه با همین مدت در سال 99 
حاکی از افزایش ۶ درصدی مصرف این فرآورده اســت . به گزارش روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، مدیر منطقه با اشاره به اجرای طرح مدیریت 
مصرف سوخت  از ۲۴ آبان ماه سال 9۸ و استقبال مردم از مصرف CNG ، اجرای طرح 
رایگان دوگانه ســوز کردن خودروها ، ثابت ماندن قیمت CNG  را از مهمترین عوامل 
رشد مصرف این سوخت پاک دانست . وی ضمن تاکید بر جایگزینی سوخت پاک CNG به جای بنزین برای صرفه اقتصادی وکاهش 
آالینده های زیست محیطی افزود : » در ۶ ماهه ابتدای سالجاری بالغ بر ۱۶۶ میلیون لیتر در مصرف بنزین در استان صرفه جوئی شد . «

همدان- فاطمه اعظمی:  رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای 
اسالمی شــهر همدان بر ضرورت ساماندهی دکل های مخابراتی سطح 
شهر تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی شهر همدان، 
علی اکبر نظری در جلسه کمیسیون خدمات شهری، زیست محیطی و 
بهداشــت شورا که با حضور نمایندگان اپراتورهای مخابراتی برگزار شد، 
افزود: جانمایی دکل های مخابراتی ) BTS ( و نیز قیمت هزینه اپراتورها 
مورد اعتراض مردم واقع شده است. وی با اشاره به اینکه تشعشعات امواج 
اپراتورها آسیبی برای سالمت شهروندان است، اظهار کرد: در سال های 
گذشته بویژه دوره چهارم شورا در زمینه تجمیع یا ساماندهی دکل های 
مخابراتی جلسات متعددی برگزار شد بررسی ها صورت گرفت. وی با بیان 
اینکه سالمتی شهروندان برای ما حائز اهمیت است اظهار کرد: بحث امواج 
دکل های مخابراتی نیاز به بررسی های و نظرات متخصصین و کارشناسان 
اهل فن دارد و الزم اســت قبل از جانمایی موارد به صورت تخصصی در 
منطقه مورد نظر بررسی شده و سپس دکل نصب شود. نظری تاکید کرد: 
الزم است در شهرداری یک بخش یا واحد مشخص متولی صدور مجوز 
برای نصب BTS اپراتورهای مخابراتی باشد. علی اکبر نظری با بیان اینکه 
برای بهره گیری از فناوری باید بســترهای الزم آن را فراهم کرد، اظهار 
داشت: با توجه به  پرداخت مالیات ارزش افزوده اپراتورها، ضروری است 

سهم سه درصدی شهرداری از این مالیات اخذ شود.
سعید نظری: افزایش تعداد دکل های مخابراتی منجر به کاهش 

امواج رادیویی می شود
نایب رئیس شــورای شهر همدان نیز بابیان این که تجمیع دکل های 
مخابراتی آسیب تشعشعات بیشتری را ایجاد  می کند، یادآور شد: مردم 

باید در خصوص این مباحث آگاهی داشته باشند که در این زمینه باید 
اطالع رســانی دقیقی صورت پذیرد. وی با بیــان اینکه افزایش تعداد 
دکل های مخابراتی منجر به کاهش امواج رادیویی شــده و در نتیجه به 
محیط زیست و انسان آسیبی وارد نمی کند، اظهار داشت: هم اکنون در 
برخی از شــهرهای بزرگ از دکل های مخابراتی جدید که به ســیما و 
منظر شهری آسیبی وارد نمی کند استفاده می شود که باید از این طرح 

ها الگو گرفت.
حیدری: توسعه شبکه های ارتباطی با طرح های جامع و تفصیلی 

شهر هماهنگ باشد
رئیس کمیســیون فنی و عمرانی شورای شــهر همدان هم بابیان 
این که نصب دکل های مخابراتی الزامات خاص خود را دارد، گفت: وقتی 
ناحیه ای با امواج پوشــش داده می شود محدوده خدمات رسانی، برد و 
شــدت سیگنال ها و توزیع فرستنده های آن باید بر اساس استانداردها 
و الزامات تعریف شده باشد.  مهدی حیدری با اشاره به اینکه تجمیع و 
ساماندهی دکل های مخابراتی باید بر اساس اصول صورت پذیرد، افزود: 
در نصب BTS  ، مســائل بهداشت محیط زیست و سالمت مردم نباید 

فدای مباحث اقتصادی و محدودیت ها شود.
مردانی: تاثیر دکل های مخابراتی سیما و منظر شهری

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه لزوم  ایجاد بسترهای ارتباطات بر کسی پوشیده نیست، 
گفت: مدیریت شــهری مخالفتی با توســعه و علم روز ندارد اما وجود 
دکل های مخابراتی در سطح شهر عالوه بر آسیب های امواج و تشعشعات، 

از نظر بصری بر سیما و منظر شهری تأثیر نامناسبی گذاشته است. 

حسین مردانی با بیان اینکه مدیریت شهری با شرکت و اپراتورهای 
مخابراتی تعامل و همکاری خوبی داشــته است، اضافه کرد: : الزم است 
برای رسیدن به شهر الکترونیک در ارائه خدمات بهتر به مردم با تعامل 

هم گام های موثرتری برداشت.
محمد نوروزی: تشعشعات دکل های مخابراتی کارشناسانه 

بررسی می شود
معــاون کل ارتباطات و فنــاوری اطالعات اســتان همدان گفت: 
در امر نصــب دکل های مخابراتی باید از تجربیات کشــورهای موفق 
اســتفاده کنیم و امروزه برخی کشورها از دکل های دیواری و پشت بام 
استفاده می کنند. محمد نوروزی اضافه کرد: در زمانی که تشعشعات و 
ســیگنال های مخابراتی در هر نقطه از شهر که مورد اعتراض قرار گیرد 
کارشناسان ما جهت بررسی نقطه اعزام شده و مباحث را مورد بررسی 
قرار می دهند. نوروزی با اشاره به مصوبه شورای شهر همدان در خصوص 
تجمیع دکل های مخابراتی یادآور شد: طبق پیگیری های صورت گرفته، 
ســازمان محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی اعالم کرده اند که برای 
نصب دکل های مخابراتی هیچگونه محدودیتی در شــهر وجود ندارد و 

تنها نکته قابل توجه بخشنامه سازمان انرژی اتمی است. 

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسالمی شهر همدان :

ضرورت ساماندهی دکل های مخابراتی شهر

یکشنبه
18 مهر 1400

شماره 1876
یکشنبه
18 مهر 1400

شماره 1875



5 ایده خالقانه تبلیغاتی در سال 2021

به قلم: تیان هانت
نویسنده حوزه بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

از زمان ش��یوع جهانی ویروس کرونا تا س��اخت واکسن، بیش از یک سال وقفه را شاهد بودیم که باعث 
ش��د تا در اکثر حوزه ها شاهد مشکالت متعدد باش��یم. با این حال خوشبختانه واکسیناسیون در بسیاری 
از کشورها آغاز شده و جهان به دوران پساکرونا نزدیک می شود. با این حال در این مدت شاهد تغییراتی 
در عرصه های مختلف هم بوده ایم که یکی از مهمترین آنها تبلیغات است. درواقع به عقیده بسیاری، عصر 
تبلیغات به شیوه رایج تمام شده است. به همین خاطر ضروری است تا به دنبال شیوه های جدیدتر باشیم. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که هر اقدام جدیدی، نتیجه بخش نخواهد بود. به 
همین خاطر برای کاهش ریس��ک، توصیه می شود که به دنبال روش های منتخب هر سال باشید. در این 

راستا چهار روش خالقانه با باالترین میزان نتایج به دست آمده را بررسی خواهیم کرد.  
1-تبلیغات دمو

در این ش��یوه ش��ما باید به جای تعریف کردن از محصول، فرصت امتحان کردن آن را ایجاد نمایید. در 
ای��ن زمینه بازی های موبایلی، به خوبی عمل کرده اند و اجازه می دهند که در تبلیغات، مخاطب بتواند در 
حد چند ثانیه، تجربه کس��ب نماید. با توجه به پیش��رفت تکنولوژی، بدون ش��ک می توانید در این زمینه 
اقدام��ات الزم را انج��ام دهید. برای مثال ب��ا تکنولوژی AR می توان تجربه اس��تفاده از محصول را برای 
مخاطب ایجاد کرد. درواقع تبلیغات باید به س��متی در حرکت باش��د که مخاطب به جای مشاهده، خود 
اقدامی را انجام دهد. نکته مهم در این بخش قرار دادن تنها یک لینک اس��ت. درواقع بمباران اطالعاتی 
مخاطب را اذیت خواهد کرد. به همین خاطر ش��ما باید انتخاب کنید که مخاطب وارد کدام لینک ش��ود 
که در این زمینه بدون ش��ک س��ایت اصلی، گزینه مناس��ب تری خواهد بود. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است که تبلیغ ابدا نباید اقدامی زمانبر باش��د. به همین خاطر شما حداکثر ۱5 
ثانیه زمان را در اختیار خواهید داش��ت. به همین خاطر نیز باید اقدامات را به نحوی مدیریت نمایید که 

به این خواسته خود برسید. 
2-تبلیغات مکالمه ای

در این ش��یوه ش��ما ش��روع یک مکالمه با مخاطب خواهید بود. با این حال شما باید از ربات های چت 
اس��تفاده کنید و مکالمات نیز می تواند به صورت دو گزینه ای باش��د. درواقع در این زمینه خالقیت بسیار 
باالیی را می توانید به اجرا بگذارید. برای مثال پس از چند س��وال، تیپ شخصیتی مخاطب را اعالم کنید 
و براس��اس آن بهترین محصوالت را معرفی نمایید. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که مکالمه باید در راس��تای س��رگرم کردن و افزایش اطالعات جامعه هدف باشد تا شانس تبدیل آنها به 
مشتری افزایش پیدا کند. به همین خاطر بیش از حد تبلیغاتی بودن ابدا نتیجه الزم را به همراه نخواهد 

داشت. 
3-تبلیغات محیط زیستی

مس��ئله محیط زیس��ت به دغدغه جهانی حال حاضر تبدیل شده است. درواقع از زمان ظهور اینترنت و 
افزایش س��رعت نش��ر اطالعات، توجهات به مسائل پیرامون نیز تش��دید یافته است. محیط زیست به این 
خاطر که بس��تر زندگی همه ما محس��وب می شود، اهمیتی حیاتی داشته و اگر رفع نیاز به معنای آسیب 
به آن باش��د، ابدا قابل قبول نخواهد بود. این موضوع نکته ای اس��ت که بحران هایی نظیر گرمایش زمین، 
ضرورت توجه به آن را یادآور می ش��ود. براس��اس آمارها بیش از 70 درصد مشتریان ترجیح می دهند که 
از برندی خرید کنند که به مس��ائل محیط زیس��تی توجه دارد. به همین خاطر صحبت کردن از اقدامات 
خودتان در این زمینه خود یک تبلیغ کامال تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه بررسی اقدامات انجام شده 

از سوی برندهای مطرحی نظیر آدیداس، راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد بود. 
4-تبلیغات تعاملی

در تبلیغ��ات تعاملی ش��ما مخاطب را ب��ه انجام یک اقدام تش��ویق خواهید کرد که نمون��ه رایج آن را 
می توان در چالش ها و مس��ابقات ش��بکه های اجتماعی مش��اهده کرد. نکته مهم در این بخش این است 
که در تعامالت، مخاطب باید به خرید محصوالت تش��ویق ش��ود. برای مثال از مخاطبان بخواهید که در 
چالش ارسال ویدئو شرکت کنند که الزمه آن در اختیار داشتن محصولی از برند شما است. موضوع ویدئو 
نیز باید مرتبط با حوزه کاری ش��ما و کامال س��رگرم کننده باشد. برای مثال اگر در زمینه تولید انواع ساز 
فعالیت دارید، از مخاطبان خود بخواهید که ویدئوهایی در حین تمرینات خود ارس��ال کنند و به بهترین 
آن جایزه دهید. این نوع تبلیغ می تواند به اقدامی هفتگی، ماهانه و یا فصلی تبدیل ش��ود. با این حال با 

نظرسنجی های مختلف، این اطمینان را به دست آورید که در مسیر درست قرار دارید.
5-تبلیغات ویدئویی

اگرچه ممکن اس��ت تصور کنید که این موضوع بیش از حد رایج محس��وب می ش��ود. با این حال نکات 
ریزی وجود دارد که نتیجه کار ش��ما را به ش��دت افزایش خواهد داد. درواقع آمارها حاکی از آن است که 
ویدئوهای افقی، به علت زاویه دید بهتر، بیش��تر مورد اس��تقبال قرار می گیرند و در صفحات گوش��ی های 
هوشمند، بهتر دیده می شوند. همچنین بیش از نیمی از افراد صدای تبلیغات را قطع می کنند. به همین 
خاطر وجود زیرنویس بسیار مهم خواهد بود. در این زمینه فراموش نکنید که در مقایسه با انواع محتواها، 
ویدئو از باالترین میزان محبوبیت برخوردار اس��ت. به همین خاطر نیاز اس��ت تا به آن توجه ویژه داش��ته 

باشید. 
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ترجمه: علی آل علی

کار کردن از خانه برای بسیاری از افراد مانند رویایی شیرین 
می ماند. شما به عنوان یک کارمند در فرآیند کار از خانه امکان 
استفاده از مزایای بسیار زیادی را دارید. به عنوان مثال، دیگر 
الزم نیس��ت صبح ها باعجله از خواب بیدار ش��ده و به دنبال 
حضور در محل کار در کمترین زمان ممکن باش��ید. این امر 
برای بسیاری از کارآفرینان اهمیت بسیار زیادی دارد درست 
به همین خاطر دورکاری مانند هدیه ای ارزش��مند برای آنها 

می ماند. 
اگرچ��ه دورکاری ی��ا کار از خان��ه ب��رای بس��یاری از 
کارمن��دان ایده ای جذاب و هیجان انگیز اس��ت، اما در این 
میان کارمندانی که بچه، به ویژه کودکان خردس��ال، دارند 
چندان اس��تقبالی از آن نخواهند کرد. این امر برای آنها به 
معنای رویارویی با یک چالش مهم و اساسی است. اگر شما 
توانایی مدیریت فرزندان تان در کنار کار از خانه را داش��ته 
باشید، مش��کلی با این فرآیند نخواهید داشت. با این حال 
بس��یاری از افراد در عمل توانایی ایجاد چنین تعادلی میان 
زندگی و کارش��ان را ندارند. درست به همین خاطر ترجیح 
می دهند حتی در ش��رایط کرونایی نیز در محل کار حاضر 
شوند. این امر نه تنها از نظر انتقال ویروس کرونا خطرناک 
اس��ت، بلکه ش��رایط چنین کارمندانی را نیز به طور قابل 

مالحظه ای دشوار خواهد کرد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از راهکارهای 
مناس��ب ب��رای پیگی��ری فرآین��د دورکاری اس��ت. ما در 
ای��ن مقاله ب��ر روی وضعیت والدین به عنوان کس��انی که 
چالش ه��ای زیادی برای کار از خانه دارند، تمرکز کرده ایم. 
بنابراین با ما همراه باشید تا با راهکارهای اساسی در زمینه 
حل و فصل مش��کل موردنظر آشنا ش��وید. این امر به شما 
و دوس��تان تان برای تجربه ای دلپذی��ر از دورکاری حتی با 

وجود فرزندان تان در خانه کمک خواهد کرد. 
تمرکز بر روی مزایای دورکاری

بدون تردید ش��ما با حضور فرزندان ت��ان هر دلیلی برای 
فرار کردن از دورکاری را دارید. با این حال تا جای ممکن 
بای��د بر روی مزایای ای��ن روش تمرکز نمایید، در غیر این 
صورت خیلی زود عرصه بر ش��ما تنگ خواهد ش��د. هرچه 
باش��د ش��ما در فرآیند دورکاری امکان مدیریت بیشتر بر 
روی ساعت های کاری و همچنین نحوه پیشبرد پروژه های 
مختلف را دارید. اگر ش��ما تجربه تعامل با همکاران اعصاب 
خردک��ن را داش��ته باش��ید، دورکاری یک��ی از هدیه های 
ارزش��مند برای ش��ما خواهد بود. بدون تردید س��ر و کار 
داش��تن با فرزندان تان در طول س��اعت های کاری بس��یار 
بهتر از تعامل با همکارانی اس��ت که حتی درک ش��ان هم 

نمی کنید. 
حضور در فضای کاری یا همان دفتر شرکت همیشه امری 
رویایی نیس��ت. اگر شرکت ش��ما دفتر کوچکی داشته باشد، 
به احتمال زیاد المان های بس��یار زیادی برای حواسپرتی در 
دور و اطراف تان وجود خواهد داشت. با این حساب دورکاری 
چن��دان ایده بدی برای ش��ما نخواهد بود. دس��ت کم در این 
ش��رایط کنترل بسیار بیشتری بر روی نحوه مدیریت محیط 

پیرامون تان خواهید داشت. 
والدین��ی ک��ه در دوران کرون��ا به هیچ پرس��تاری اعتماد 
ندارند، اغلب خودش��ان را با دردسرهای زیادی برای مراقبت 
از کودکان ش��ان، آن ه��م از راه دور، درگی��ر می کنند. با این 
حساب دورکاری به شما امکان مراقبت همزمان از فرزندان تان 
و همچنین رسیدگی به کارهای روزمره در شرکت را می دهد. 
همانطور که مشاهده می کنید، دورکاری ایده چندان بدی هم 

نیست. 
تعدیل برنامه کاری

وقتی ش��ما در خانه مش��غول به کار هس��تید، باید برنامه 
کاری تان را تعدیل نمایید. بس��یاری از کارمندان ساعت های 
کاری را در دورکاری به طور قابل مالحظه ای تغییر می دهند. 
پیش��نهاد ما برای شما در این بخش طراحی یک ساعت کار 
مش��خص و س��پس تالش برای حفظ آن در بلندمدت است. 
شما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی کیفیت 

کاری تان را خواهید داشت. 
مش��کل بس��یاری از افراد در فرآیند دورکاری بی توجهی 
به س��اعت کار دقیق و کار پراکنده اس��ت. این امر نه تنها 
کیفیت کاری این کارمندان را کاهش می دهد، بلکه اندک 
زمان مناس��ب برای تفریح و اس��تراحت را نیز از آنها سلب 
خواه��د کرد. بنابراین همیش��ه به این فکر باش��ید که در 
ساعت های ابتدایی روز کارهای شرکت را ساماندهی کنید، 
در غیر این صورت ش��اید تا پایان شب هم درگیر کارهای 

موردنظر باشید. 
تعدیل برنامه کاری به معنای کاهش حجم کاری نیز هست. 
امروزه اغلب شرکت ها در فرآیند دورکاری به کاهش این حجم 
توجه نش��ان می دهند. بدون تردی��د دورکاری به طور مداوم 
نیازمند ایجاد ارتباط میان اعضای شرکت است. با این حساب 
بخشی از وقت کارمندان در این بین تلف خواهد شد. مدیران 
با کاهش ساعت های کاری کارمندان به بهترین شکل ممکن 

امکان حمایت از آنها را خواهند داشت. 
اگر شما کودکان مدرس��ه ای دارید، بهترین زمان برای کار 
کردن اول صبح اس��ت. فرزندان شما در این ساعت ها به طور 
معمول مشغول کارهای مدرسه و حضور در کالس های آنالین 
هستند. با این حساب شما مزاحمت چندانی هم در طول این 
ساعت ها نخواهید داشت. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان 
دهید، بسیاری از مشکالت تان با دورکاری به عنوان کارمندان 

صاحب فرزند حل خواهد شد. 
روراستی با تمام همکاران

همکاران ش��ما باید نس��بت به ش��رایط کاری ت��ان اطالع 
داش��ته باشند. گاهی اوقات برخی از کارمندان نسبت به بیان 
گرفتاری هایی نظیر رس��یدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان 

ی��ا حتی وقت گذرانی معمولی با آنها بی توجه می ش��وند. این 
امر فش��ار زیادی از س��وی خانواده بر روی دوش شما خواهد 
گذاشت. پیشنهاد ما در این بخش بیان دقیق وضعیت تان به 
همکاران است. شما به این ترتیب امکان استفاده از توصیه ها 
و راهنمایی های همکاران تان را خواهید داش��ت، در غیر این 
ص��ورت باید ب��ه طور قاب��ل مالحظه ای در ت��الش برای کار 

پرفشارتر باشید. 
همکاران شما در هر شرکتی درک متقابلی از وضعیت شما 
خواهند داشت. با این حساب هیچ جایی برای نگرانی نسبت 
به نح��وه مدیریت وضعیت تان نخواهد بود. اگر ش��ما در این 
راستا عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید، همکاران تان شاید 
حتی برخی از مسئولیت های شما را نیز برعهده بگیرند. این به 
معنای موفقیت شما در زمینه مدیریت زندگی شخصی تان در 

کنار کارهای روزمره خواهد بود. 

اگر شما با مدیر بخش رابطه خوبی داشته باشید، به احتمال 
زیاد وضعیت تان به عنوان والدین فرزندان تان را درک خواهد 
کرد. این امر نکته ای طبیعی در محیط کار محسوب می شود. 
مس��ئله اساسی در این میان تالش برای حفظ کیفیت کاری 
باالی تان اس��ت، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 
جلب توجه و همچنین همراهی همکاران تان با وضعیت تان را 

نداشته باشید. 
اگر شما ساعت  های مشخصی را به عنوان زمان عالی برای 
فعالیت کاری مدنظر دارید، باید به ساده ترین شکل ممکن آن 
را با همکاران تان در میان بگذارید. دلیل پافشاری تان بر روی 
برخی از ساعت ها نیز باید بهبود تعادل میان کار و زندگی تان 
در ش��رایط کرونایی باشد. اگر ساعت پیشنهادی شما بیش از 
اندازه عجیب نباشد، به احتمال زیاد مشکلی برای جلب نظر 

مساعد همکاران و مدیران تان نخواهید داشت. 
شخصی سازی محل کار در خانه

اگر ش��ما بدون هیچ تأملی مش��غول به کار در یک گوشه 
از خانه ش��وید، به احتمال زیاد با مش��کالت فراوانی رو به رو 
خواهید ش��د. بی ش��ک همه ما صحنه هایی از ورود فرزندان 
برخی از کارآفرینان به جلس��ه های آنالین را دیده ایم. این امر 
به خاطر عدم انتخاب درست فضای کاری و شخصی سازی آن 
در خانه صورت می گیرد. بدون تردید فرآیند دورکاری تا ماه ها 
پس از پایان همه گیری کرونا نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین 
شما باید تدابیری اساسی برای فعالیت تان در این راستا تنظیم 
کنید، در غیر این صورت هرگز شانسی برای فعالیت مناسب و 

تاثیرگذاری بهینه بر روی همکاران تان نخواهید داشت. 
شخصی سازی مکانی مناسب در خانه برای فعالیت کاری به 
شما امکان تمرکز کافی را می دهد. به این ترتیب ساعت های 
کاری ت��ان بی خودی افزای��ش پیدا نخواهد کرد. بس��یاری از 
کارمندان در ش��رایط دورکاری به دلی��ل دغدغه های مداوم 
نسبت به فرزندان شان در عمل کارهای بسیار ساده را نیز باید 
چندبار تکرار نمایند. این امر مشکالت بسیار زیادی بری آنها 

به همراه خواهد داشت. 
توصی��ه م��ا در این بخش تالش برای شخصی س��ازی یک 
بخش آرام و ساکت از خانه برای کارهای روزمره است. شما به 
این ترتیب دیگر نگرانی نسبت به وضعیت کاری تان نخواهید 
داش��ت. همچنین خبری از مزاحم��ت فرزندان تان در طول 

ساعت های کاری نیز نخواهد بود.
استفاده از وقت های استراحت مناسب

شما در طول روز باید استراحت مناسبی نیز داشته باشید، 
در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای کار بهینه 
از بین برود. ایراد برخی از کارآفرینان در زمینه دورکاری تالش 
برای کار پشت سر هم و تمام کردن تمام کارها در مدت زمانی 
اندک است. شاید این امر بسیار جذاب به نظر برسد، اما هرگز 
عملی نیست. شما باید در طول ساعت های کاری بخش های 
مش��خصی برای استراحت نیز در نظر بگیرید. این امر نه تنها 
به شما برای بازیابی روحیه تان کمک می کند، بلکه زمان کافی 
برای س��ر زدن به فرزندان تان را هم خواهید داش��ت. به این 

ترتیب در طول روز دیگر همیشه نگران آنها نخواهید بود. 
بدون تردید ایجاد وقفه در کار برای استراحت همیشه ایده 
خوبی نیس��ت. اگر شما در میانه یک مالقات آنالین هستید، 
ایجاد چنین وقفه ای نوعی بی احترامی به دیگران محس��وب 
می ش��ود. با این حس��اب ش��ما باید به طور قابل مالحظه ای 
در ت��الش برای زمانس��نجی در زمینه اس��تفاده از زمان های 
اس��تراحت باشید. این امر به ش��ما امکان ایجاد تعادلی عالی 

میان کار و زندگی شخصی تان خواهد داد. 
اگر ش��ما در خانه با همسرتان درباره رسیدگی به فرزندان 
به طور مناسب توافق کنید، نگرانی های تان نصف خواهد شد. 
بنابراین یادتان باشد در شرایط کرونایی هر دو شما باید نسبت 

به این وضعیت پاس��خگو و مسئول باشید، در غیر این صورت 
یکی از شما به شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت. 

توجه به فعالیت های خالقانه
یکی از دردسرهای کارآفرینان در طول دوران کرونا کاهش 
چشمگیر خالقیت شان است. این امر به طور معمول خودش 
را در فرآیند کار حرفه ای نش��ان می دهد. وقتی ش��ما از نظر 
ایده ه��ای خالقانه در دوران کرونا افت محسوس��ی را تجربه 
می کنید، بسیاری از همکاران و حتی مدیرتان نسبت به شما 
ناامید خواهند شد. بنابراین باید به فکر راهکاری برای مقابله 
با چنین وضعیتی باش��ید، در غیر این صورت شانس تان برای 
ادامه همکاری با ش��رکت موردنظر ب��ه طور قابل مالحظه ای 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
برخی از فعالیت های خالقانه مثل بازی های فکری با حتی 
اندکی پیاده روی در طول روز به ش��ما ب��رای بازیابی روحیه 
و خالقیت ت��ان کمک خواهد کرد. ش��ما به این ترتیب امکان 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان در عرصه کسب و 
کار را خواهید داشت. این امر بیش از هر حوزه دیگری در مورد 
بازاریاب ه��ا مصداق دارد. هر بازاریابی باید همیش��ه به دنبال 
ایده های ت��ازه و خالقانه برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدفش باشد، در غیر این صورت هیچ شانسی برای جلب نظر 

مشتریان تان نخواهید یافت. 
اندکی فعالیت و سرگرمی در طول روز به شما برای بازیابی 
انرژی و انگیزه تان کمک می کند. به این ترتیب دیگر خبری از 

مواجهه با سیل انتقادات در محل کار نخواهد بود. 
برنامه ریزی هوشمندانه مالقات ها

شما به عنوان پدر یا مادر هنگامی که در خانه حضور دارید، 
باید همیشه آماده پاس��خگویی به سواالت یا درخواست های 
فرزندان تان باش��ید. همین امر برای بس��یاری از کارآفرینان 
خانه را بدل به محلی نامناسب برای کار می کند. توصیه ما در 
این بخش برنامه ریزی هوشمندانه کارهایی نظیر مالقات های 
آنالین در فرآیند دورکاری اس��ت. ش��ما بای��د زمان هایی که 
فرزندان تان خواب هس��تند یا اینکه در کالس حضور دارند را 
مدنظر قرار دهید. به این ترتیب هیچ مشکلی از نظر برگزاری 

مالقات های موردنظر برای شما روی نخواهد داد. 
اش��تباه بس��یاری از کارآفرینان تالش برای ترک منزل در 
صورت نیاز به برگزاری جلس��ه یا مالقات آنالین اس��ت. این 
امر در صورت نیازمندی به یک س��ند یا فایل مهم حس��ابی 
شما را به دردسر خواهد انداخت. بنابراین سعی کنید همیشه 
مالقات های ت��ان را به طور هوش��مندانه و در منزل پیگیری 
کنید، در غیر این صورت چالش بزرگی پیش روی تان س��بز 

خواهد شد. 
استفاده از تکنولوژی به بهترین شکل ممکن

شما الزم نیست برای کار از خانه و رسیدگی به فرزندان تان 
س��ختی های زیادی را متحمل شوید. نکته مهم در این میان 
استفاده از آخرین دستاوردهای دنیای فناوری است. به عنوان 
مثال، اگر شما نیاز به مدیریت ارتباطات برندتان با مشتریان 
دارید، به س��ادگی از ابزارهای حرفه ای در این میان اس��تفاده 
نمایید. این امر به ش��ما امکان رسیدگی حرفه ای به وضعیت 
ارتباطات با مش��تریان آن هم بدون نی��از به اختصاص زمان 

گسترده را می دهد. 
امروزه توسعه فناوری هوش مصنوعی و انواع ابزارهای دارای 
اتوماسیون به شما برای صرفه جویی در وقت تان کمک می کند. 
این امر ربطی به بحران کرونا ندارد، در هر صورت ش��ما باید 
برای صرفه جویی در زمان تان تمام تالش تان را صرف نمایید. 
چنین امری در رابطه با مدیریت روابط خانوادگی و همچنین 

رسیدگی به فرزندان تان فرصت بیشتری را فراهم می کند. 
زمان پایان کار را بشناسید

کارآفرینان در طول فرآیند دورکاری نباید همه اش به فکر 
کار و سود بیشتر باش��ند. همانطور که شما در شرایط عادی 
پس از پایان ساعت اداری دیگر نقش یک بازاریاب یا فروشنده 
را نداری��د، در دورکاری نیز پس از پای��ان کار باید نقش های 
خانوادگی ت��ان را برعهده گیرید، در غی��ر این صورت به طور 
مداوم فکر و خیال هایی درباره آینده کاری تان خواهید داشت. 
این امر ش��اید در نگاه نخست خیلی دشوار به نظر نرسد، اما 
در مدت زمانی اندک تمام توانایی ش��ما برای کار مناس��ب و 
همچنین رسیدگی به شرایط خانوادگی تان را از بین می برد. 

شما به عنوان والدین باید آمادگی الزم برای انعطاف پذیری 
در برنامه کاری تان را داش��ته باشید، در غیر این صورت همه 
اعضای خانواده نس��بت به عملکردتان شاکی خواهند شد. در 
این صورت دیگر توانایی الزم برای کار مناسب را هم نخواهید 
داش��ت. درس��ت به همین خاطر بسیاری از کس��ب و کارها 
در ش��رایط دورکاری انواع تس��هیالت مال��ی و غیرمالی برای 

کارمندان شان در نظر می گیرند. 
به خودتان سخت نگیرید

بس��یاری از کارمن��دان در فرآین��د دورکاری نیاز به کمک 
همکاران یا کارشناس های حرفه ای دارند. اگر شما هم چنین 
وضعیتی را پشت سر می گذارید، باید به سادگی هرچه تمام تر 
از همکاران تان درخواست کمک نمایید. هنوز هم بسیاری از 
کارآفرینان درخواس��ت کمک از دیگران را نوعی نشان ضعف 
تلق��ی می کنند. این امر نه تنها عجیب اس��ت، بلکه در عمل 
بسیاری از فرصت های مناسب پیش روی شما برای مدیریت 

کسب و کارتان را هم از بین خواهد برد. 
پیشنهاد نهایی ما در این مقاله ترک عادت هایی نظیر سخت 
گرفتن بر خودتان اس��ت. این امر به ش��ما برای کار و فعالیت 
بهت��ر کمک خواهد کرد. وقتی در محل کارتان نیاز به کمک 
دیگران دارید، نس��بت به طرح این درخواس��ت هیچ شک و 
تردید به خودتان راه ندهید. این امر به ش��ما برای کار بهتر و 
س��اماندهی پروژه ها در مدت زمانی کوتاه کمک خواهد کرد. 
نتیجه این امر داشتن فرصتی بیشتر برای رسیدگی به کارهای 

روزمره تان خواهد بود. 
بدون تردید فرآیند دورکاری برای کارمندانی که فرزند هم 
دارند، بسیار دشوار خواهد بود. با این حال در صورت توجه به 
توصیه های مورد بحث در این بخش این کار دشوار تا حدودی 

برای شما ساده تر خواهد شد. 
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